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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: CIÊNCIA POLÍTICA - GABARITO Data: 04/12/18 

Professor(a): Cristiano Augusto da Silva 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:  
 

IMPORTANTE: A prova é individual. A interpretação das questões constitui objeto da presente avaliação e, 

ainda, a fundamentação, a consistência, o raciocínio lógico e a correção gramatical.  

 

 

Questão 1 (1,0 ponto) 

 

Se me disserem que o corpo legislativo é constitucionalmente juiz dos seus poderes e que a maneira por que ele 

os interpreta adquire força de lei para os outros funcionários públicos, respondo que não é a presunção natural, 

quando a Constituição expressamente não o determina; porque não é possível que a Constituição tenha querido 

dar aos representantes do povo o direito de substituir a própria vontade à dos seus constituintes. Muito mais 

razoável é a suposição de que a Constituição quis colocar os tribunais judiciários entre o povo e a legislatura, 

principalmente para conter essa última nos limites das suas atribuições. A Constituição é e deve ser considerada 

pelos juízes como a lei fundamental; e como interpretação das leis é a função especial dos tribunais judiciários, a 

eles pertence determinar o sentido da Constituição, assim como de todos os outros atos do corpo legislativo. Se, 

entre essas leis, se encontrarem algumas contraditórias, deve-se preferir aquela cuja observância é um dever 

mais sagrado; que é o mesmo que dizer que a Constituição deve ser preferida a um simples estatuto; ou a 

intenção do povo à dos seus agentes.  

MADISON, J.; HAMILTON, A.; JAY, J. O Federalista. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1973 (adaptado). 

 

 

A partir do debate apresentado pelos autores do texto, avalie as afirmações a seguir. 

 

I – Os autores consideram o Poder Judiciário como expressão das decisões do Poder Legislativo. 

II – A concepção de Poder Judiciário defendida é congruente com a defesa da soberania do Poder Legislativo 

como representante da vontade do povo que o constitui para representá-lo. 

III – A rigidez constitucional é condição fundamental para o controle de constitucionalidade dos atos do Legislativo, 

exercido pelo Poder Judiciário.  

IV – O papel desempenhado pelo Poder Judiciário deve impor limites à atividade legislativa ordinária. 

 

É correto apenas o que se afirma em 
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a) I e II. 

b) I e III. 

c) III e IV. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV.  

 

Questão 2 (1,0 ponto) 

 

Analise a charge a seguir reproduzida: 

 

  

 

 

Em conformidade com o conteúdo abordado em sala de aula, além da leitura de material disponibilizado 

previamente, aponte o conceito acerca dos tipos ideais de dominação na teoria de Max Weber, de acordo com a 

situação apresentada.  

 

a) Dominação racional. 

b) Dominação carismática. 

c) Dominação ideológica. 

d) Dominação tradicional. 

e) Dominação alopoiética.  

 

 

Questão 3 (1,0 ponto) 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê, em relação aos sistemas eleitorais, que 
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a) o sistema majoritário, pelo qual se calcula o quociente eleitoral, que é o número de votos mínimos 

necessários para que um partido ou coligação eleja um candidato, é adotado para a eleição de 

Vereadores e Deputados Federais, Distritais e Estaduais. 

b) o sistema proporcional de lista aberta, pelo qual o eleitor vota no candidato ou partido de sua preferência, 

é adotado para as eleições de Prefeito, Governador, Presidente da República e Senador da República. 

c) o sistema majoritário, pelo qual está eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos apurados, 

independentemente da legenda partidária à qual estiver filiado, é adotado para a eleição de 

Prefeito, Governador, Presidente da República e Senador da República.  

d) o sistema majoritário de maioria absoluta, pelo qual está eleito o candidato que obtiver mais da metade 

dos votos válidos, é adotado para as eleições de Senador da República e para prefeitos das cidades com 

população inferior a duzentos mil habitantes. 

e) O sistema proporcional de lista fechada, pelo qual o eleitor somente pode votar apenas em uma legenda 

partidária, sendo eleitos os candidatos na ordem de inscrição partidária, foi recentemente introduzido por 

emenda constitucional para eleição de Vereadores e Deputados Federais, Distritais e Estaduais.  

 

 

Questão 4 (1,0 ponto) 

 

 

 

Com base no conteúdo desenvolvido e abordado em sala de aula, além da leitura dos materiais disponibilizados 

previamente, analise a charge acima e aponte, com fundamento, um conceito central para a compreensão  da 

obra de Karl Marx acerca do processo de transformação do trabalho.  

 

Gabarito - Na concepção marxista, em decorrência da divisão do trabalho e do controle da produção, o 

produto final do trabalho que antes pertencia ao trabalhador passa às mãos do empregador. Assim o autor 

descreve a questão da alienação como o momento em que as pessoas são separadas dos bens que elas 

mesmas produzem. Tal processo se deu em um contexto de aumento nos níveis de especialização nas 

linhas de produção industrial em detrimento ao modo de confecção artesanal.  

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ8L6r1_TeAhWEF5AKHZ9DBxAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fescsunicamp.wordpress.com%2F2011%2F12%2F01%2Fplano-de-aulas-sobre-trabalho%2F&psig=AOvVaw06FYD3iCxVdjc9L7clF103&ust=1543411793786569
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ8L6r1_TeAhWEF5AKHZ9DBxAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fescsunicamp.wordpress.com%2F2011%2F12%2F01%2Fplano-de-aulas-sobre-trabalho%2F&psig=AOvVaw06FYD3iCxVdjc9L7clF103&ust=1543411793786569
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Questão 5 (1,0 ponto) 

 

Siglas de aluguel, pseudopartidos, partidos oportunistas, partidos gelatinosos, partidos sem caráter, partidos não 

programáticos, ideologicamente amorfos, fisiológicos, não representativos, partidos de uma pessoa só... São 

apenas alguns dos adjetivos recebidos pela maioria dos partidos políticos no Brasil. 

Diante de tamanha carga negativa, não é surpresa que a opinião pública tenha nutrido antipatias em relação ao 

multipartidarismo e ao presidencialismo de coalizão. A combinação institucional de representação proporcional 

para o Legislativo e presidencialismo só tem aumentado mundo afora. No Brasil, entretanto, tem sido fortemente 

criticada por supostamente ser causa de praticamente todas as mazelas da política brasileira. 

Outrora visto como solução ao presidencialismo oligárquico e regionalista da Primeira República, nosso sistema 

eleitoral de voto proporcional com lista aberta agora padeceria de uma grave e terminal enfermidade: a 

hiperfragmentação partidária e sua decorrente corrupção generalizada.   

PEREIRA, Carlos. Por que tanta antipatia por partidos não ideológicos? Folha de São Paulo, 09 set. 2018. Caderno Ilustríssima. p. 4.  

 

O aspecto pragmático e fisiológico dos partidos políticos no Brasil tem causado grande desgaste dos mesmos 

perante a opinião pública. De acordo com o texto acima, e tendo como parâmetro os tópicos trabalhados em sala 

de aula acerca das origens históricas das legendas partidárias, avalie as seguintes asserções e a relação proposta 

entre elas. 

 

I – A justificativa sociológica para a formação dos partidos políticos se ampara em um pretenso espelhamento das 

cisões sociais preexistentes. Tal explicação tem como origem o desdobramento do contexto histórico da revolução 

industrial. 

PORQUE 

II – A explicação para a origem ideológica traduzir-se-ia na percepção da existência de um espaço ainda não 

ocupado por determinado grupo social. Tal espaço representaria as inúmeras orientações e posicionamentos 

relevantes dentro da coletividade.  

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 
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Questão 6 (1,0 ponto) 

 

Qual das alternativas abaixo define melhor o princípio básico do utilitarismo? 

 

a) Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com a regra “não faça aos outros aquilo que 

não gostaria que fizessem para ti”. 

b) Uma ação moralmente correta é aquela que produz o maior saldo positivo de prazer ou bem-estar 

para todos os afetados pela ação, considerados imparcialmente. 

c) Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com o imperativo categórico. 

d) Uma ação moralmente correta é aquela que gera mais felicidade para o agente. 

e) Uma ação moralmente correta é aquela em que a pessoa age com honestidade. 

 

 

 

Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além 

daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu 

o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. 

Hermann Hesse 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: 
FILOSOFIA E HISTÓRIA DO DIREITO - 
GABARITO 

Data: 30/11/18 

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) Segundo a corrente utilitarista encabeçada por Jeremy Bentham, o mais elevado objetivo da 

moral é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. De acordo 

com Bentham, a coisa certa a fazer é aquela que maximizará a utilidade. 

 

Diante dessa circunstância, imagine uma cidade, chamada de Panóptica, onde todos vivem em 

harmonia, não há desemprego, não há pobreza, não há crime. No entanto, por uma mágica 

especial, essa prosperidade somente é mantida porque há uma criança em constante tortura, 

sofrendo dores excruciantes num porão de um prédio público escondido de todos. 

 

Neste caso, segundo os pressupostos da corrente filosófica liderada por Bentham, a situação 

hipotética descrita se mostra justa? Justifique sua resposta (1,0). 

 

A situação se mostra justa uma vez que, segundo os pressupostos do utilitarismo, o sacrifício 

da criança assegura a hegemonia do prazer, da felicidade de todos, isto é, um indivíduo é 

sacrificado pelo bem de toda a cidade. Nesse sentido, são irrelevante os valores morais ou 

mesmo os direitos individuais concernentes à criança torturada. 

 

 

2) As tribos indígenas do interior do Brasil têm o costume de dar à mãe o poder de escolha 

sobre o destino de seu filho. A mãe pode “sacrificar” o bebê se ele nasce com alguma 

deficiência, enfermidade ou mesmo se ela já tiver filhos demais para sustentar. A lei da tribo 

indígena permite e autoriza tal conduta. 

Segundo a corrente filosófica do jusnaturalismo, tal situação se mostra justa? Justifique sua 

resposta indicando os pressupostos da citada corrente (1,0). 
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No caso em tela, segundo a corrente filosófica do jusnaturalismo, tal “infanticídio” se mostra 

injusto, uma vez que, apesar de o direito positivo da tribo permitir tal situação, há um direito 

anterior à humanidade e, por isso, anterior à própria lei, que é aplicado a todos e tem origem 

moral, que independe da vontade do homem e está acima dela, ou seja, o assassinato dos 

pequenos índios é injusto porque os mesmos têm o direito à vida. Esse direito natural à vida é 

imutável, decorre de um valor transcendental ou metafísico de justiça. 

 

 

3) Considere o seguinte texto: 

Juspositivismo, positivismo ou positivismo jurídico é uma corrente de filósofos que utilizam do 

método empírico (científico) para adequar o direito apenas em seu direito positivo (leis), ou 

seja, apenas será trabalhado as questões positivadas. Essas normas positivadas são feitas 

pelo poder político do Estado, e assim são aplicadas pelas autoridades efetivamente 

competentes. 

O direito positivo é aquele que o Estado impõe à coletividade, e que deve estar adaptado aos 

princípios fundamentais do direito natural. Portanto, a norma tem natureza formal, independem 

de critérios externos ao direito, como exemplo: moral, ética e política. Definido por elementos 

empíricos e mutáveis (fator social), onde a sociedade está em constante mutação. 

Sobre o juspositivismo considere as seguintes asserções 

 

I – O juspositivismo é uma corrente filosófica que se opõe ao jusnaturalismo.  

II – PORQUE aceita a existência de um direito moral, que está acima da lei, aplicável a todos, 

ou seja, a justiça independe de um conjunto de normas. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta (1,0): 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 
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4) Sobre as diferenças entre jusnaturalismo e juspositivismo julgue como verdadeiro (V) ou 

falso (F) cada uma das sentenças a seguir (0,25 cada): 

 

I – O juspositivismo prega a existência de leis superiores àquelas positivadas nas constituições 

e legislação de um país ( F ). 

II – A corrente fislosófica do jusnaturalismo tem como pressuposto a existência de valores que 

servirão para estabelecer as leis superiores que se aplicam a todos independentemente da lei 

positivada ( V ). 

III – A corrente filosófica do juspositivismo tem como pressuposto o ordenamento jurídico ( V ). 

IV – O jusnaturalismo prega que as leis são produtos da ação humana, construídas 

cientificamente para atender aos anseios sociais e que podem se modificar de acordo com o 

fato social ( F ). 

 

5) Sobre segurança jurídica, assinale a alternativa correta (1,0) 

a) Existe um artigo específico na Constituição Federal do Brasil, de 1988, que expressamente 

garante a segurança jurídica a todos. 

b) A segurança jurídica dificulta o desenvolvimento dos contratos e das relações comerciais. 

c) A segurança jurídica se constitui como a necessidade de o juiz ter total liberdade para decidir 

de acordo com sua livre convicção, sem se preocupar com as outras decisões anteriores. 

d) Segundo Kelsen, a norma, ao determinar o modo como indivíduo deve agir, garante que a 

sociedade tenha uma noção, até certo ponto previsível e calculável do agir dos indivíduos. 

 

6) Reflita sobre a charge a seguir: 

 

 (1,0) 

Fonte: www.polyp.org.uk 
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Segundo Kant, um homem só é rico porque tirou essa riqueza de alguém. Todo acúmulo de 

capital e bens seria uma injustiça na medida em que decorreu de um ato egoísta, 

desrespeitoso à individualidade de alguém. 

Por outro lado, Robert Nozik afirma que não existe injustiça no acúmulo de riquezas desde que 

este acúmulo tenha sido de forma legal, isto é, sem o cometimento de fraude ou crime. 

Rawls, por seu turno, afirma que as riquezas devem ser partilhadas entre os indivíduos, 

independentemente de méritos ou necessidades de reparações. 

 

Nesse contexto, o cartoon acima melhor representa a teoria (1,0): 

 

a) A teoria de equidade de Rawls, na medida em que demonstra uma clara divisão 

igualitária dos bens entre todos. 

b) A teoria liberal defendida por Nozik, porque não existe moral na divisão de riquezas, se 

há um mais apto que outros, esse mais apto terá mais bens e capitais que os menos aptos. 

c) A teoria do humanismo de Kant, uma vez que demonstra o respeito ao indivíduo como 

possuidor de direitos, simplesmente por ser um indivíduo. 

d) A teoria do utilitarismo de Bentham, já que demonstra que a terra está assim dividida 

para a maximização da felicidade em detrimento da dor e sofrimento.  

Boa sorte! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: INTRODUÇÃO AO DIREITO - GABARITO Data: 05/12/18 

Professor(a): Adriano Cielo Dotto 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:  
 

 

Questão 01 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA: 

 

Importante de antemão frisar que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se 

criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade incompleto, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade. ("caput" do art. 2º da Lei n. 8.069/90). Portanto, aquele que conta com idade inferior a 18 

anos e idade superior a 16 anos pode adquirir a capacidade civil por meio da emancipação, que pode se dar por 

03 (três) formas. 

A primeira forma se dá por meio da concessão por ambos os genitores do menor, sendo que o menor 

deve contar com idade não inferior a 16 anos, por meio de instrumento público, modalidade conhecida no meio 

jurídico como a emancipação parental ou voluntária, conforme disposição do artigo 5ª, parágrafo único, I, do 

Código Civil de 2002. Não obstante, podemos ainda citar a possibilidade da concessão unilateral da emancipação 

do menor, nesse caso por um só dos pais, que ocorre quando um dos genitores é falecido, também quando um 

dos genitores é declarado ausente, ou destituído do poder familiar, nesses dois últimos, deve ser feito por 

sentença judicial. 

A segunda modalidade ocorre quando há necessidade de sentença judicial de suprimento de 

consentimento, que se faz quando há conflito entre os genitores para a concessão da emancipação ou quando 

houver o pedido de um tutor para emancipar seu tutelado. 

Não menos importante, a terceira modalidade é a “emancipação legal” que são aquelas previstas na 

lei, nos termos do artigo 5ª do Código Civil de 2002. 

Vale lembrar que a decisão de emancipação, seja a voluntária, judicial ou legal, deve ser 

devidamente registrada no respectivo cartório competente, sendo esse o de Registro Civil do 1º Subdistrito da 

Sede da Comarca do domicilio do (a) emancipado (a), devendo ser obrigatoriamente registrada no livro “E” para 

assim dar publicidade e autenticidade ao ato e surtir os devidos efeitos contra terceiros. 

Após devidamente realizado o respectivo registro da emancipação, essa será comunicada ao cartório 

de registro de nascimentos para a necessária anotação e cumprimento do artigo 106 Lei 6015/73. 

Fonte: http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13259 

 

Do texto, pode-se afirmar que 

(a) quando um dos genitores estiver destituído do poder familiar, a emancipação poderá ocorrer de forma 

voluntária, em cartório. 

(b) quando um dos genitores for declarado ausente, a emancipação deverá ocorrer pela via voluntária ou legal. 

(c) se houver necessidade de suprimento de consentimento, em caso de conflito entre os genitores, 

haverá necessidade de sentença judicial para se conceder a emancipação. 

(d) apenas a emancipação judicial poderá ocorrer abaixo dos dezesseis anos. 

(e) apenas a emancipação voluntária deverá ser registrada no cartório competente. 
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Questão 02 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

As normas jurídicas são estudadas segundo a validade, a vigência e a eficácia. A validade tem 

relação com o ingresso da norma no ordenamento jurídico, ou seja, uma norma será válida quando não 

contradizer norma superior e tenha ingressado no ordenamento atendendo ao processo legislativo pré-estipulado. 

Assim, para Hans Kelsen, a validade da norma está relacionada com o fato de haver uma norma que prescreva se 

uma conduta “deve ou não deve ser, deve ou não ser feita”. 

Em crítica a essa posição de Kelsen, Tércio Sampaio Ferraz Júnior afirma que a explicação 

Kelseniana da validade sugere que “a norma é um signo, meio para outro signo, e a relação signo/signo, 

norma/norma, é uma relação de validade”, havendo um excesso de formalismo, e reduzindo a validade “a uma 

categoria formal do pensamento”, o que denomina de validade condicional. Esta assim, se justificaria na relação 

meio/fim, exigindo “uma técnica retrospectiva, isto é, para saber se uma norma vale condicionalmente, deve-ser 

remontar à sua norma imunzante e à norma imunizante desta, até chegar à primeira norma ou norma origem”. 

Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior a validade não deve ser condicionante, mas sim finalística, ou 

seja, é preciso “saber se uma norma vale, finalisticamente, é preciso verificar se os fins foram atingidos conforme 

os meios prescritos”, reconhecendo a relação íntima entre direito e moral. 

Assim, a validade da norma pode ser estudada sob dois enfoques: primeiramente, analisando a 

norma com relação a forma de ingresso no ordenamento jurídico e em relação a sua relação com a moral, 

mantendo o direito sempre associado a este. 

Fonte: http://revistadireito.com/validade-a-vigencia-e-a-eficacia-da-norma-juridica/ 

 

A partir do texto acima e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de aula sobre a 

VALIDADE DA NORMA JURÍDICA, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

 

I – O trecho sublinhado no primeiro parágrafo do texto é um dos requisitos da denominada validade formal. 

 

PORQUE 

 

II – Tércio Sampaio sustenta que a validade deve ser condicionante, reconhecendo a relação íntima entre direito e 

moral. 

 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 

(a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

(b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

(c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

(e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

Questão 03 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

O ordenamento jurídico brasileiro admite o efeito repristinatório e repristinação. A repristinação é a possibilidade 

de uma norma revogada passar novamente a ter vigência pelo fato de que a norma revogadora ser revogada. 

Para que isso ocorra é necessário que haja previsão expressa, conforme dispõe o (art. 2, parágrafo terceiro, 

LINDB). Sendo assim, se a norma A foi revogada por uma norma B, e essa norma foi revogada, poderá 

expressamente a norma C dispor que a norma A passará novamente a ter vigência. Logo admite-se a 

repristinação expressa. 

O efeito repristinatório é utilizado no controle de constitucionalidade. Assim, caso seja verificado que uma norma 

que revogou outra seja inconstitucional, a norma revogada passará novamente a ter vigência. 

Fonte: http://uj.novaprolink.com.br/forum/9/discussao/7877/efeito_repristinatorio 

 

A partir da leitura do texto acima e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de aula, a 

partir do exposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a alternativa CORRETA 

quanto ao estudo do efeito repristinatório: 
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(a) Em regra, o efeito repristinatório existe no Brasil. 

(b) O efeito repristinatório é admitido pela LINDB, só que em caráter excepcional. 

(c) Não existe efeito repristinatório no direito brasileiro. 

(d) Sempre que uma lei for revogada, haverá a repristinação daquela que ela revogou. 

(e) Entende-se por efeito repristinatório o efeito revogatório de uma lei. 

 

 

Questão 04 (1,0 ponto): No processo legislativo, a deliberação ou votação ocorre conforme o processo de 

aprovação ou rejeição por parte de cada assembleia. O plenário manifesta-se contra ou a favor do projeto. 

A aprovação pode ser por maioria simples ou por maioria absoluta. 

Em relação aos quóruns de votação e de aprovação dentro do processo legislativo, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

(a) A aprovação dar-se-á por maioria simples se se tratar de lei complementar. 

(b) A aprovação dar-se-á por maioria simples se se tratar de lei ordinária. 

(c) Entende-se por maioria simples 50% + 1 dos integrantes da casa. 

(d) Entende-se por maioria absoluta 50% + 1 dos presentes à sessão. 

(e) Os quóruns de votação e de aprovação sempre serão iguais para qualquer tipo de lei. 

 

 

Questão 05 (1,0 ponto): O governo Temer está vivendo um quadro político bastante complicado. Ao longo 

de uma crise econômica que parece não ter fim, apesar de existirem indicadores econômicos dizendo o 

contrário, Temer se torna réu em mais uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República. Qual o 

problema? A resposta é simples: a velha e conhecida “corrupção”. Imaginemos, então, a seguinte 

situação hipotética: 

Preocupado com os gastos públicos, levando-se em consideração a crise que assola o país e a vontade de 

acertar, colocando o Brasil novamente nos trilhos do crescimento econômico, o que geraria uma 

diminuição considerável nos índices do desemprego, o Presidente da República apresenta um projeto de 

lei ordinária retirando dos flamenguistas o direito à educação primária gratuita e de qualidade. Há quem 

diga que “pau que nasce torto morre torto”. Para Temer, para que gastar dinheiro com esse “povo”. Isso 

certamente, se fosse aprovado, dentro da perspectiva governamental, desafogaria os cofres públicos, 

trazendo paz e alento à população brasileira como um todo. 

Nessa situação hipotética, a partir do conhecimento adquirido em sala, pode-se afirmar que: 

 

(a) O projeto de lei não poderia ser levado adiante, pois haveria inconstitucionalidade formal. 

(b) Haveria vício formal no processo de criação da lei, já que o Presidente da República não pode apresentar 

projeto de lei. 

(c) No caso em questão, tem-se um problema de inconstitucionalidade material. 

(d) Esse problema só poderia ser resolvido pelo controle repressivo de constitucionalidade. 

(e) Trata-se de um projeto de lei que, sendo constitucional por natureza, salvaria o Brasil de todos os problemas. 

 

 
Questão 06 (1,0 ponto): A Lei 13.135/2015 traz, na parte final, o seguinte texto: 
 

Art. 6
o
  Esta Lei entra em vigor em: 

I - 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua publicação, quanto à inclusão de pessoas com deficiência grave 
entre os dependentes dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) previstos na Lei n

o
 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

 
Levando-se em consideração que essa lei foi publicada em 17/06/2015, e na hipótese de o período de 
“vacatio” ser de apenas 30 dias, pergunta-se: quando a Lei 13.135/2015 teria entrado em vigor? 
 
A Lei 13.135/2015 teria entrado em vigor no dia 17 de julho de 2015. 
 
 “Quando uma porta se fecha, outra se abre; às vezes, olhamos tanto tempo para a que se fechou que perdemos a oportunidade de 

entrar na que se abriu.” 

(Silmar Coelho) 

Boa avaliação! 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA - GABARITO Data: 29/11/18 

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) Como passos para utilizar a técnica para refutar ideias temos os seguintes: 

 

1. Assimilar profundamente, como quem entra em um mundo alheio, a tese contraditória ou 

contrária. 

2. Julgar a validade dos exemplos e das opiniões alheias. 

3. Escolher a estratégia argumentativa mais adequada ou eficaz: rejeição total, concessão 

parcial ou modulação ou ponderação. 

4. Executar com técnica o discurso que concretiza a estratégia argumentativa escolhida. 

 

Considerando o acima afirmado, num debate, Charles afirma que “a reforma da previdência é 

necessária uma vez que há um déficit de R$ 226 bilhões no seu orçamento”. 

 

Para refutar essa ideia Jack afirma “tal afirmação simplifica demais a realidade, tendo em vista 

que, apesar de haver um déficit na previdência, o problema é mais complexo do que aparenta 

ser, haja vista que boa parte desse déficit decorre de renúncias fiscais (isenções de impostos) 

concedidos a empresas que serviriam para cobrir esse suposto rombo”.  

 

Qual a técnica de refutação utilizada por Jack? Justifique sua resposta (1,0). 

 

O técnica de refutação utilizada por Jack é a modulação, também conhecida como 

ponderação, uma vez que relativiza e tenta atenuar o argumento apresentado por Charles. 

Charles apresenta o déficit em números elevados, o que tem um poder elevado de convencer 

as pessoas, por isso, Jack escolhei a técnica adequada para minimizar os efeitos da 

argumentação de seu oponente. 

 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

2) Tyler Durden e Madison Spencer devem participar de um debate sobre a descriminalização 

do aborto no Brasil. O primeiro afirma que a criminalização do aborto é uma ferramenta eficaz 

na prevenção da gravidez indesejada uma vez que se o aborto fosse liberado o número de 

abortos realizado pelo SUS seria gigantesco, pois isso estimularia as pessoas realizarem o 

procedimento sem a devida reflexão. Madison Spencer redarguiu seu opositor aduzindo que tal 

argumento não é verdadeiro, se baseia num senso comum e que as estatísticas em vários 

países, tais como a Holanda e o Uruguai, onde houve a descriminalização do aborto, a 

quantidade desses procedimentos diminuiu. Com base nesta situação identifique qual a técnica 

argumentativa foi utilizada por Madison Spencer, justificando sua resposta (1,0). 

 

Madison Spencer utilizou a técnica conhecida como gestão de exemplos, isto é, utilizou uma 

situação concreta para justificar o resultado de seu raciocínio e invalidar o raciocínio da parte 

contrária. Além disso, pode ser aceita como resposta a utilização da rejeição total com o uso 

de exemplo como justificativa para refutar a parte contrária. 

 

3) Considere o seguinte texto: 

Segundo Monebhurrun (2015), um dos passos para se fazer uma boa introdução é a 

contextualização geral, isto é, explicar ao leitor como surgiu a pesquisa e porque o escritor se 

interessou por debater o tema. Afinal, não se acha um tema de pesquisa perdido no meio da 

calçada de uma rua escura. Sobre a introdução considere as seguintes asserções: 

 

I – A introdução tem como um de seus elementos obrigatórios a contextualização geral do 

tema.  

 

PORQUE  

 

II – Todo texto científico tem um elemento impulsionador da pesquisa, que pode ser uma nova 

lei, uma nova interpretação dada por um tribunal ou mesmo a eficácia de determinado texto 

normativo; 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta (1,0): 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 
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4) Sobre a construção do sumário e dos parágrafos de transição e introdução julgue como 

verdadeiro (V) ou falso (F) cada uma das sentenças a seguir (0,25 cada): 

 

I – O sumário somente deve ser formulado somente depois que o autor terminar de redigir o 

trabalho, para que não necessite realizar um retrabalho ( F ). 

II – Para se evidenciar o fio condutor lógico do artigo, o autor deve realizar um parágrafo de 

introdução entre um tópico e subtópico ( V ). 

III – Não é necessário escrever nenhum parágrafo de transição entre um subtópico e outro 

subtópico ( F ). 

IV – Os parágrafos de introdução e de transição se mostram ferramentas úteis para o autor do 

texto, porém não há nenhum benefício para o leitor ( F ). 

 

5) Num debate sobre a descriminalização do abordo, Lavínia defendeu a posição de que a 

descriminalização acarretaria numa aumento significativo da quantidade de abortos ocorridos 

na sociedade, uma vez que, ao não significar mais crime, a mulher se sentiria mais livre para 

realizar tal prática. Cauby, por outro lado, asseverou que “não é verdade que” a 

descriminalização do aborto aumenta a quantidade de aborto, pelo contrário, ficou provado em 

diversos países nos quais houve tal descriminalização que o número de abortos caiu 

significativamente.  

 

Ante a situação hipotética acima, considerando as técnicas de refutação, assinale a alternativa 

correta (valor 1,0): 

a) Cauby utilizou a técnica da rejeição total, uma vez que não admitiu nenhuma validade na 

argumentação de Lavínia. 

b) Cauby utilizou a técnica da concessão parcial, pois, embora tenha concordado com parte 

dos argumentos contrários, chegou numa conclusão distinta. 

c) Cauby utilizou a técnica da modulação ou ponderação, pois demonstrou que, apesar do 

raciocínio de Lavínia parecer lógico, a questão não era tão simples. 

d) Cauby não utilizou técnica alguma, apenas sua intuição. 

 

6) Reflita sobre o texto a seguir e assinale a opção correta (1,0) 

“Há um papel, no entanto, que não pode deixar de ser apontado para o exemplo. Embora o 

exemplo não seja uma forma cabal e absoluta de se induzir algo ou mesmo de se comprovar 

uma ideia já exarada, há um papel que o exemplo desempenha na lógica que é incontestável: 

o papel de contraexemplo. Um exemplo não pode ser o caminho para uma inferência indutiva 

absoluta. Um exemplo não pode ser o instrumento de provar de modo absoluto uma ideia. Mas 
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um único exemplo pode ser a derrocada definitiva de uma ideia que se quer contrapor. Um 

único exemplo pode demonstrar cabalmente que uma ideia era falsa”. 

Lamy, 2010:147 

 

a) O texto claramente trata da utilização do método sintético, uma vez que indica como se 

deve “quebrar” o texto em vários pedaços com o intuito de tornar o texto lógico, mesmo que 

sem conexão entre as partes. 

b) O texto trata de um dos estágios da argumentação jurídica chamada de “análise”, pois 

especifica como deve ser realizada a argumentação após a colheita de dados, que deve ser 

feita prioritariamente com a utilização de doutrina. 

c) O texto trata da técnica de argumentação conhecida como “gestão de exemplos”, a qual 

utiliza situações reais ou hipotéticas com o objetivo de justificar a origem das ideias ou provar 

concretamente o raciocínio desenvolvido. 

d) O texto trata de um dos estágios da argumentação jurídica chamada de “busca da 

evidência”, pois especifica quais fontes devem ser consultadas para se fazer uma 

argumentação robusta.  

Boa sorte! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: PSICOLOGIA JURÍDICA - GABARITO Data: 03/12/18 

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.” Nos últimos anos, muitos livros têm sido publicados, na área da Psicologia Forense, com o 

objetivo de explicar e diagnosticar como as pessoas mentem ou simulam. Alguns desses livros 

tem o propósito de revelar sinais comportamentais da mentira e propor técnicas de 

interrogatório que permitiriam detectar quando o entrevistado está mentindo”. (BOETIG, 2005; 

INBAU; REID; BUCKELY, 1986) 

Considerando o texto e aspectos relacionados a detecção de mentiras, assinale a afirmação 

CORRETA: (valor 1,0) 

(    ) Revisão de estudos sobre sinais comportamentais da mentira revelou que as pessoas 

pensam que os mentirosos estabelecem bom contato visual. 

(    ) As publicações da área mostram que há um sólido embasamento científico, que foram 

adotados por forças policiais. 

(    ) Estudos como o de Stephenson e Moston (1994) apontam que muitos policiais acreditam 

que o principal objetivo em suas entrevistas com suspeitos é obter confissão. 

(    ) Os procedimentos recomendados pelas publicações sugerem que pessoas inocentes 

nunca confessam delitos que não cometeram. 

(    ) Poucas publicações foram baseadas nas crenças de policiais e outros profissionais que 

indicam quais comportamentos seriam indicadores de que a pessoa está mentindo além das 

pesquisas científicas. 

 

2. O genitor alienador é, na maioria das vezes identificado como uma pessoa que tem 

dificuldade de se colocar no lugar do outro, sem consciência moral, sem empatia sequer com 

os filhos, sem condições de distinguir a diferença entre a verdade e a mentira. 

PORQUE 
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O genitor alienador oferece grande resistência a ser examinado por um especialista 

independente, pois teme que este possa descobrir suas manipulações, suas cenas e seus 

jogos. 

 

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

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

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

(    ) as duas afirmações são falsas 

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

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

primeira. 

 

3. O Transtorno do Controle dos Impulsos possui como característica principal o fracasso em 

resistir a um impulso ou tentação de executar um ato perigoso para a própria pessoa ou 

terceiros. Apresentando crescente tensão ou excitação antes de cometer o ato descontrolado. 

Com base na leitura desse texto, considere as seguintes afirmativas:  

I. Transtorno Explosivo Intermitente: caracterizado por dificuldade em resistir a impulsos 

agressivos, resultando em agressões ou destruição de patrimônio. 

II. Piromania: inclusão codificada de outros transtornos 

III. Jogo Patológico: comportamento resistente e recorrente relacionado a jogos de azar e 

apostas. 

IV. Cleptomania: ato de puxar o cabelo de forma recorrente por prazer, gratificação ou alivio de 

tensão/ansiedade. 

Estão CORRETAS somente as alternativas (valor 1,0): 

(    ) I e II 

(    ) I e IV 

(    ) II e III 

(    ) II e IV 

(    ) I e III 

 

4. Não há país livre de situações de violência e seu crescimento marca as principais causas de 

óbito em todo mundo. Observe a imagem e elabore um texto abordando o que é a Lei Maria da 

Penha, e as tipificações descritas na lei no seu artigo 7º. (valor 1,5) 
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Lei maria da penha, lei criada como mecanismo para coibir a violência doméstica e 

familiar. 

Violência física: é qualquer ato contra a integridade ou saúde corporal da vítima. 

 

Violência psicológica: é qualquer ação que cause prejuízo psicológico, como 

humilhação, chantagem, insulto, isolamento, ridicularização. São também considerados 

dano emocional e controle de comportamento da mulher. 

 

Violência sexual: é aquela que força a mulher presenciar, manter ou participar de relação 

sexual indesejada. Impedir o uso de método contraceptivo ou forçá-la à gravidez, aborto 

ou prostituição mediante força ou ameaça, também se enquadram neste tipo. 

 

Violência patrimonial: São situações quando o agressor destrói bens, documentos 

pessoais e instrumentos de trabalho.  

 

Violência moral: Caluniar, difamar ou cometer injúria contra a mulher. 

 
 
5. Leia a notícia abaixo e relacione o texto com dois transtornos estudados em que o indivíduo 

caso cometa algum crime possa ser julgado como inimputável ou semi imputável. O texto 

deverá conter o nome do transtorno e as principais características. (valor 1,5) 
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2ª Turma concede habeas corpus a inimputável mantido sob regime de internação após prescrição penal 

Segundo o relator, ministro Edson Fachin, revela-se inconstitucional a internação do paciente em hospital de 

custódia após ter sido reconhecida a extinção da punibilidade e havendo laudo médico favorável à desinternação. 

Na sessão desta terça-feira (27), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou liminar 
deferida pelo ministro Edson Fachin (relator) que determinou a transferência de A.J.F. do Hospital de Custódia e 
Tratamento de Franco da Rocha II, em São Paulo, para um Centro de Atenção Psicossocial. Ao deferir o pedido 
de Habeas Corpus (HC 151523), por unanimidade, os ministros reconheceram que, extinta a punibilidade pela 
prescrição, como ocorreu no caso, não há razão para que o inimputável seja mantido em hospital de custódia, 
uma vez que não há medida de segurança a ser cumprida. 

O juízo de primeira instância impôs a A.J., em 2010, medida de segurança de internação em hospital de custódia, 
em razão de problemas mentais e envolvimento em crime de homicídio. Em abril de 2015, no entanto, houve 
extinção da medida de segurança em decorrência da prescrição. Diante do fato, o Ministério Público de São 
Paulo solicitou a interdição civil do paciente, com pedido de internação compulsória, com base em laudo 
psiquiátrico que apontou a sua periculosidade. O pleito foi atendido pela Justiça paulista e A.J. foi mantido no 
hospital de custódia. 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo buscou reverter essa decisão, sucessivamente, no Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com os pedidos negados, apresentou HC 
ao Supremo, na sequência, para determinar o encaminhamento do paciente, com 81 anos, para uma unidade do 
SUS ou da Rede de Atenção Psicossocial. Em dezembro do ano passado, o ministro Edson Fachin concedeu 
liminar para determinar a transferência para um Centro de Atenção Psicossocial, para avaliação e tratamento. 

Mérito 

Em sustentação oral na sessão de hoje, o defensor público alegou que, tendo em vista a extinção da 
punibilidade, deveria ser extinta também a medida de segurança aplicada. Ressaltou que, ao analisar o caso, o 
STJ teria mantido a decisão que determinou a internação com base em um laudo desatualizado. Segundo ele, 
existe laudo mais recente sugerindo a remoção do paciente do hospital, por não haver mais necessidade médica 
para sua internação. 

Ao votar pela concessão do habeas corpus, confirmando a liminar, o ministro Edson Fachin enfatizou que houve 
a extinção da punibilidade de A.J. pela prescrição da pretensão punitiva. Segundo o ministro, o estabelecimento 
hospitalar de custódia e tratamento psiquiátrico é voltado ao cumprimento de medida de segurança, que 
corresponde à resposta penal do Estado a quem apresenta diagnóstico psiquiátrico e tenha praticado algum 
crime. Com a extinção da punibilidade, para o relator, não se justifica a manutenção no estabelecimento. 

O ministro lembrou ainda que a Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com 
transtornos mentais, prevê a internação apenas como medida excepcional. Ele ressaltou que a manutenção do 
paciente em estabelecimento penal apoia-se em contexto inconstitucional, porque representa restrição à garantia 
de liberdade pela via da interdição civil, mesmo tendo sido reconhecida a extinção da punibilidade e havendo 
laudo médico favorável à desinternação. 

 

Retardo mental:  

 Retardo mental leve  

É caracterizado por um quociente intelectual (QI) entre  52 a 68. 

As crianças com um grau leve de retardo mental podem atingir um nível de leitura similar 

aos das crianças que cursam entre a 4ª e a 6ª série escolar, aprender as habilidades 

educacionais básicas necessárias no dia-a-dia. 

Essas pessoas geralmente não apresentem defeitos físicos evidentes, mas podem 

apresentar epilepsia e necessitam de supervisão de instituições educacionais 

especiais. São frequentemente imaturos e pouco refinados, com pouca capacidade de 

interação social. A sua linha de pensamento é muito específica e em geral, eles são 

https://juridmais.com.br/protecao-e-os-direitos-das-pessoas-portadoras-de-transtornos-mentais-1
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incapazes de generalizar. Possuem dificuldades para ajustar-se a situações novas e 

podem apresentar uma má capacidade de julgamento, falta de prevenção e credulidade 

excessiva, e são capazes de cometer crimes impulsivos. 

Apesar da capacidade intelectual limitada todas as crianças com retardo mental podem 

beneficiar-se com a educação especial. 

 Retardo mental moderado  

É caracterizado por um quociente de inteligencia (QI) entre 36 e 51.  

Elas apresentam uma maior lentidão para aprender a falar  ou sentar, mas se receber 

treinamento e apoio adequados, os adultos com esse grau de retardo mental conseguem 

viver com alguma independência. Mas a intensidade do apoio deve ser estabelecida para 

cada paciente e alguma vezes pode ser preciso apenas uma pequena ajuda, para que 

consiga estar integrado. 

 Retardo mental grave  

É caracterizado por um quociente de inteligencia (QI) entre 20 e os 35. 

Como características do retardo mental grave pode-se destacar uma incapacidade 

de aprendizagem mesmo quando comparada a uma criança com um retardo menos 

intenso, especialmente nos casos em que o QI é inferior a 19. Nesses casos, em geral a 

criança não consegue aprender, falar ou compreender em um grau se encontra, sendo 

sempre necessário apoio profissional especializado. 

 Esquizofrenia: 

- Delírio, alucinação, pensamento embotado, habilidade motora desorganizada ou 

anormal, Pouca socialização com amigos e familiares, queda no desempenho na escola, 

problemas para dormir, irritabilidade ou humor deprimido, falta de motivação. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL I - GABARITO Data: 04/12/18 

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): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

A coação física (“vis absoluta”) é aquela que age diretamente sobre o corpo da vítima. A doutrina 

entende que este tipo de coação neutraliza completamente a manifestação de vontade, tornando o negócio 

jurídico inexistente, e não simplesmente anulável. Imagine a hipótese de um lutador de sumô pegar a mão de uma 

velhinha analfabeta, à força, para apor a sua impressão digital em um instrumento de contrato que ela não quer 

assinar. 

Também no Direito Penal, se o coator empregar energia corporal para forçar o indivíduo a cometer 

um fato delituoso contra terceiro, a conduta do coagido será considerada atípica, respondendo criminalmente 

apenas aquele que exerceu coação física. Note-se que esta espécie de violência não permite ao coagido 

liberdade de escolha, pois passa a ser mero instrumento nas mãos do coator. 

Logicamente, tais exemplos parecem beirar à patologia, mas são situações-limite em que nem sequer 

se poderá discutir a invalidade do ato jurídico, pois ele não será considerado juridicamente existente. 

A coação moral (“vis compulsiva”), por sua vez, é aquela que incute na vítima um temor constante e 

capaz de perturbar seu espírito, fazendo com que ela manifeste seu consentimento de maneira viciada. 

Nesta hipóteses, a vontade do coagido não está completamente neutralizada, mas, sim, embaraçada, 

turbada, viciada pela ameaça que lhe é dirigida pelo coator. 

Fonte: GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 19.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017, págs. 433-434. 

 

Do texto, pode-se afirmar que 

(a) a coação moral afeta o plano de existência, já que o negócio jurídico sequer existiu. 

(b) a coação física ataca o plano de validade, sendo suficiente para invalidar o negócio jurídico. 

(c) na coação física, o coagido manifesta o seu consentimento de forma viciada. 

(d) a “vis absoluta”, por não permitir liberdade de escolha, afeta diretamente o plano de existência do 

negócio. 

(e) Tanto a “vis absoluta” como a “vis compulsiva” viciam a vontade, podendo invalidar o negócio jurídico. 

 

Questão 02 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

A fraude contra credores, também considerada vício social, consiste no ato de alienação ou oneração 

de bens, assim como de remissão de dívida, praticado pelo devedor insolvente, ou à beira da insolvência, como o 

propósito de prejudicar credor preexistente, em virtude da diminuição experimentada pelo seu patrimônio. 

O progresso material e espiritual dos povos consagrou o reconhecimento do princípio segundo o qual 

não a pessoa do devedor, mas o seu patrimônio, é a garantia da satisfação dos créditos. Portanto, a 

previsibilidade legal deste vício traduz um instrumento normativo de proteção conferido aos credores 

quirografários em geral. 

Na fraude contra credores, não há um necessário disfarce, como na simulação. 

O ato praticado, por si só, já é lesivo ao direito do credor, e deve ter a sua ineficácia judicialmente 

declarada. 
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Segundo o Prof. TAVARES PAES, da Universidade Federal de Santa Catarina, “a fraude é a 

manobra, a técnica para prejudicar e lesar terceiro”. AGUIAR DIAS e LIMONGI FRANÇA, citados pelo mesmo 

autor, prelecionam, respectivamente, que: “consiste a fraude no ato deliberadamente realizado para o fim de 

prejudicar direitos ou interesses: fraude contra credores, fraude fiscal, fraude à lei, fraude criminal”. 

Fonte: GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 19.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017, págs. 452-453. 

 

A partir do texto acima e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de aula sobre a 

FRAUDE CONTRA CREDORES, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I – Na fraude contra credores sempre haverá um disfarce, o que a faz ser parecida com a simulação sob esse 

aspecto. 

 

PORQUE 

 

II – Para se propor a ação pauliana, o credor preexistente sempre deverá provar a existência do “consilium fraudis” 

e do “eventus damni”. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 

(a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

(b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

(c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

(e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

Questão 03 (1,0 ponto): Zé Prego foi ao shopping com a intenção de comprar um relógio de ouro, para 

combinar com suas inúmeras correntes do mesmo material. De pouca cultura, adquiriu um relógio 

folheado a ouro, apenas, que tentou devolver, mas a loja não aceitou, alegando terem vendido exatamente 

o que Zé Prego pediu e não terem agido de má-fé. Caso Zé Prego procure a solução judicialmente, seu 

advogado deverá pleitear a 

 

(a) nulidade do negócio jurídico, por embasamento em falso motivo. 

(b) ineficácia do negócio jurídico, por erro incidental e abusividade do funcionário da loja ré. 

(c) anulação do negócio jurídico, alegando lesão por inexperiência. 

(d) nulidade do negócio jurídico, por erro essencial quanto ao objeto principal da relação jurídica. 

(e) anulação do negócio jurídico, alegando erro substancial no tocante a uma qualidade essencial do 

relógio adquirido. 

 

 

Questão 04 (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 2003, 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 (04/12/2018), 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. 
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Questão 05 (1,0 ponto): Dona Anna Carolina Saraiva 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, Anna Carolina 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 

Anna firmou seu entendimento e decidiu, com certeza absoluta, adquirir seu animal de estimação. Assim, 

Dona Anna dirigiu-se ao Pet Shop “Língua Feliz” disposta a adquirir uma cadelinha da raça Shitzu. A 

vendedora, senhora Gabriela Beatriz, percebendo que Dona Anna 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 Anna 

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. 

 

Questão 06 (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 07 (1,0 ponto): Leia, atentamente, os itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA: 

 

I – A ação pauliana é a ação adequada para se invalidar um negócio viciado pela fraude contra credores. 

II – Além dos requisitos exigidos pelo Código Civil, o interessado na anulação de um negócio jurídico 

viciado pela lesão deve provar que houve dolo de aproveitamento. 

III – No caso da coação, o prazo de quatro anos para pleitear-se a anulação do negócio começa a correr da 

data da celebração do negócio jurídico. 

IV – A condição suspensiva suspende não só a eficácia jurídica do negócio, mas os direitos e as 

obrigações dele decorrentes. 

 

São corretas 

(a) apenas as proposições I e IV. 

(b) apenas as proposições II e IV. 

(c) apenas as proposições I e IV. 

(d) apenas as proposições II e III. 

(e) apenas as proposições I e III. 

 

Quando uma porta se fecha, outra se abre; às vezes, olhamos tanto tempo para a que se fechou que 

perdemos a oportunidade de entrar na que se abriu.” (Silmar Coelho) - Boa avaliação! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL I - GABARITO Data: 29/11/18 

Professor(a): Larissa Sampaio Teles 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:  

“Só não consegue, quem desiste”. 

Ótima prova! 
 

INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão 
levadas em consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura 
importará em atribuição de nota zero para a questão.  
 

QUESTÃO ALTERNATIVA  QUESTÃO ALTERNATIVA 

1   5  

2   6  

3   7  

4      

 

1. (1,00 ponto)  

 

 

Disponível em: <http://www.justificando.com/2017/08/18/paradoxos-da-democracia-popper-e-critica-liberal-ao-

liberalismo-ingenuo/>. 
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A tolerância está intrinsicamente ligada com a liberdade de expressão. Considerando a charge 

acima, assinale a alternativa correta, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

 

a) O direito à liberdade de expressão é um direito relativo, objeto de ponderação, à luz 

dos princípios da dignidade humana, proporcionalidade e razoabilidade, não podendo 

acolher a incitação ao ódio racial ou religioso. 

b) O direito à liberdade de expressão é protegido como cláusula pétrea, motivo pelo qual seu 

conteúdo não pode ser limitado, ainda que em face de incitação ao ódio. 

c) O direito à liberdade de expressão se limita ao âmbito do Estado, motivo pelo qual pode ser 

tolhido nas relações entre os particulares. 

d) O direito à liberdade de expressão deve ser analisado considerando-se o princípio da 

presunção da constitucionalidade, segundo o qual as leis e atos normativos são 

presumidamente inconstitucionais. 

 

2. (1,00 ponto) “O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), 

determinou o arquivamento, sem julgamento de mérito, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 5918, em que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres 

(CNTTT) questionava dispositivos da Lei Complementar 73/1993 e do Regimento Interno do 

Ministério da Previdência Social (MPS) que vinculam as decisões do Conselho de Recursos do 

Seguro Social (CRSS) a pareceres normativos da Advocacia-Geral da União (AGU). Na ação, a 

entidade afirmou que a submissão compromete a isenção do conselho, retirando sua 

autonomia para o julgamento de processos administrativos em matéria previdenciária e 

assistencial. Segundo o decano, a ADI não reúne condições de ser analisada por falta de 

pertinência temática entre os objetivos estatutários ou finalidades institucionais da CNTTT e o 

conteúdo da norma questionada. Segundo ele, a matéria versada na ADI revela-se totalmente 

estranha ao âmbito de atuação da entidade de classe autora”. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394601>. Sobre o tema, assinale a 

alternativa que indica somente os legitimados que precisam comprovar pertinência temática: 

 

I. A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5918 proposta pela Confederação Nacional não foi 

admitida por questões relativas à legitimidade.  

 

PORQUE 

 

II. A Confederação Nacional, da mesma forma que os Governadores do Estado, dependem de 

comprovação de pertinência temática para a propositura de Ação Direita de 

Inconstitucionalidade. 
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a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

 

3. (1,0 ponto) “Concedida extradição de brasileira naturalizada americana, acusada de 

assassinato. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu, nesta terça-feira 

(28), o pedido de extradição de Cláudia Cristina Sobral, nascida no Brasil, requerido pelo 

governo dos Estados Unidos da América. Ela é acusada de ter assassinado o marido norte-

americano no estado de Ohio, em 2007. O entendimento da Turma na Extradição (EXT) 1462 é 

de que Cláudia renunciou à nacionalidade brasileira ao adotar a cidadania norte-americana em 

1999. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339354>. 

A partir da situação apresentada, assinale a alternativa correta:  

 

a) Cláudia foi extraditada porque foi responsável pela prática de crime de tráfico, o qual 

autoriza a extradição de brasileiro naturalizado, independentemente de quando praticado o 

crime. 

b) A extradição de Cláudia foi realizada em virtude das exceções constitucionais relativas à 

nacionalidade, que admitem a extradição de brasileiro naturalizado. 

c) Cláudia foi extraditada porque as regras constitucionais relativas à extradição não se aplicam 

aos Estados Unidos. 

d) A extradição de Cláudia foi realizada porque ela não mais possuía a nacionalidade 

brasileira. 

 

4. (1,0 ponto) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 

 

a) adquirir outra nacionalidade no caso de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, 

ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para permanência em seu 

território. 

b) adquirir outra nacionalidade, no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei 

estrangeira. 

c) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade 

nociva ao interesse nacional. 

d) adquirir outra nacionalidade, no caso de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, 

ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para o exercício de direitos civis. 
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5. (1,0 ponto) Sobre os direitos previstos no art. 5° da Constituição da República Federativa do 

Brasil, assinale a alternativa correta: 

 

I - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 

II - Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica 

ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se 

a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 

III - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 

convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 

 

a) Apenas I está incorreta.  

b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II e III estão incorretas. 

d) I, II e III estão corretas.  

 

6. (1,0 ponto) Considerando as teorias relativas aos direitos fundamentais e o posicionamento 

jurisprudencial sobre o tema, assinale a alternativa correta: 

 

a) De acordo com a teoria da eficácia horizontal direta os direitos fundamentais podem 

ser aplicados diretamente às relações entre particulares.  

b) Segundo o Supremo Tribunal Federal na teoria da eficácia vertical os direitos fundamentais 

geram direitos subjetivos somente na esfera privada. 

 c) No ordenamento jurídico brasileiro as normas de direitos fundamentais são de eficácia 

plena, por isso não se admitem as normas de eficácia contida e limitada. 

 d) O Supremo Tribunal Federal somente adota a teoria da eficácia vertical dos direitos 

fundamentais. 

 

7. (1,0 ponto) O controle de constitucionalidade concentrado abstrato pode ser realizado por 

intermédio de ações, cujo processamento, em se tratando a norma parâmetro a Constituição 

Federal, são processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Assinale a alternativa que 

corresponda, respectivamente, às ações que podem ser propostas, de acordo com os incisos 

abaixo: 
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I.  Pode ter como objeto somente leis ou atos normativos federais. 

II. Pode ter como objeto somente leis atos normativos federais e estaduais. 

III. Pode ter como objeto lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídas as 

normas-pré constitucionais. 

IV. Tem como objeto omissão, que pode ser total ou parcial. 

 

a) Ação direta de inconstitucionalidade (ADI), Ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

(ADO), Ação declaratória de constitucionalidade (ADC), Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF). 

b) Ação direta de inconstitucionalidade (ADI), Ação declaratória de constitucionalidade (ADC), 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), Ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (ADO). 

c) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), Ação direta de 

inconstitucionalidade (ADI), Ação declaratória de constitucionalidade (ADC), Ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (ADO). 

d) Ação declaratória de constitucionalidade (ADC), Ação direta de inconstitucionalidade 

(ADI), Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), Ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão (ADO). 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO PENAL I - GABARITO Data: 30/11/18 

Professor(a): Matheus Santos Medeiros 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:  

 
INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão 

levadas em consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura 

importará em atribuição de nota zero para a questão.  

 

 A B C D E 

QUESTÃO 
01 
 

     

QUESTÃO 
02 
 

     

QUESTÃO 
03 
 

     

QUESTÃO 
04 
 

     

QUESTÃO 
05 
 

     

QUESTÃO 
06 
 

     

QUESTÃO 
07 
 

     

QUESTÃO 
08 
 

     

 

01) (valor 1,0) A teoria do erro detém grande importância para avaliação da responsabilidade penal de indivíduo 

acusado do cometimento de delito. Nesse sentido, analise as proposições abaixo e julgue V (verdadeiro) e F 

(falso) e em seguida marque a última alternativa correta correspondente. 
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I – (   ) No erro de tipo, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite 

a punição por crime culposo, se previsto em lei. 

II – (   ) O erro quanto à pessoa (aberratio in persona) contra a qual o crime é praticado isenta de pena. Não 

se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o 

agente queria praticar o crime. 

III – (   ) No erro sobre a pessoa não há erro de execução, e sim de representação, ou seja, a execução é 

perfeita, entretanto o agente representa erroneamente a vítima. 

IV – (   ) Quanto ao erro na execução o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, atinge 

pessoa diversa da pretendida, apesar de corretamente representá-la. A vítima é corretamente 

representada, entretanto houve falha na execução do crime. 

 

a) V,F,V,V. 

b) V,V,V,V. 

c) V,F,F,V. 

d) V,F,V,F. 

e) F,F,V,F. 

 

02) (valor 1,0) Rodrigo, pela primeira vez envolvido com o aparato judicial, foi condenado definitivamente, pela 

prática do crime de rixa, ao pagamento de pena exclusivamente de multa. Para pensar sobre as consequências de 

seu ato, vai para local que acredita ser deserto, onde há uma linda lagoa. Ao chegar ao local, após longa 

caminhada, depara-se com uma criança, sozinha, banhando-se, mas verifica que ela tem dificuldades para deixar 

a água e, então, começa a se afogar. Apesar de ter conhecimento sobre a situação da criança, Rodrigo nada faz, 

pois não sabia nadar, logo acreditando que não era possível prestar assistência sem risco pessoal. Ao mesmo 

tempo, o local era isolado e não havia autoridades públicas nas proximidades, além de Rodrigo estar sem celular 

ou outro meio de comunicação para avisar sobre a situação. Cerca de 10 minutos depois, chega ao local Marcus, 

que, ao ver o corpo da criança na lagoa, entra na água e retira a criança já falecida. Nesse momento, Rodrigo 

verifica que a lagoa não era profunda e que a água bateria na altura de sua cintura, não havendo risco pessoal 

para a prestação da assistência. Após a perícia constatar a profundidade da lagoa, Rodrigo é denunciado pela 

prática do crime previsto no Art. 135, parágrafo único, do Código Penal. Não houve composição dos danos civis, e 

o Ministério Público não ofereceu proposta de transação penal, sob o argumento de que havia vedação legal 

diante da condenação de Rodrigo pela prática do crime de rixa.  

 

Nesse caso, analise as asserções e, logo em seguida, a relação proposta entre elas: 

 

I - Rodrigo deve ser absolvido, pois sua omissão ocorreu em erro de tipo, tendo em vista que somente não 

agiu porque acreditava que existia risco para si, já que não sabia nadar e a criança estava se afogando na 

lagoa. Em que pese a lagoa fosse rasa e não apresentasse risco para Rodrigo, ele não tinha conhecimento 

de tal situação, logo agiu em erro sobre a elementar “sem risco pessoal”. 

 

PORQUE 

 

II - Havendo erro sobre elementar do tipo, a consequência é o afastamento do dolo, somente podendo o 

agente ser responsabilizado se o erro for evitável e prevista a modalidade culposa do delito, nos termos 

do Art. 20 do Código Penal. No caso, o crime do Art. 135 do Código Penal não traz a modalidade culposa, 

logo o fato é atípico. 
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a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

  

 03) (valor 1,0) A diferença entre dolo eventual e culpa consciente consiste no fato de que: 

a) no dolo eventual a vontade do agente visa a um ou outro resultado; e na culpa consciente o sujeito não prevê o 

resultado, embora este seja previsível. 

b) no dolo eventual a vontade do agente não visa a um resultado preciso e determinado; e na culpa consciente o 

agente conscientemente admite e aceita o risco de produzir o resultado. 

c) no dolo eventual, não é suficiente que o agente tenha se conduzido de maneira a assumir o resultado, exige-se 

mais, que ele haja consentido no resultado; já na culpa consciente, o sujeito prevê o resultado, mas espera que 

este não aconteça. 

d) se o agente concordou em última instância com o resultado, não agiu com dolo eventual, mas com culpa 

consciente. 

e) se não assumiu o risco de produzir, mas tão-só agiu com negligência, houve dolo eventual e não culpa 

consciente. 

 

04) (valor 1,0) EMENTA Habeas corpus. Furto de quadro denominado "disco de ouro". Premiação conferida 

àqueles artistas que tenham alcançado a marca de mais de cem mil discos vendidos no País. Valor sentimental 

inestimável. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Bem restituído à vítima. 

Irrelevância. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Paciente reincidente específico em delitos contra o 

patrimônio, conforme certidão de antecedentes criminais. Precedentes. Ordem denegada. 1. As circunstâncias 

peculiares do caso concreto inviabilizam a aplicação do postulado da insignificância à espécie. Paciente que 

invadiu a residência de músico, donde subtraiu um quadro denominado "disco de ouro", premiação a ele 

conferida por ter alcançado a marca de mais de cem mil discos vendidos no País. 2. Embora a res subtraída 

não tenha sido avaliada, essa é dotada de valor sentimental inestimável para a vítima. Não se pode, tão 

somente, avaliar a tipicidade da conduta praticada em vista do seu valor econômico, especialmente porque, no 

caso, o prejuízo suportado pela vítima, obviamente, é superior a qualquer quantia pecuniária. 3. Revela -se 

irrelevante para o caso o argumento da defesa de que o bem teria sido restituído à vitima, pois ocorreu em 

circunstâncias alheias à vontade do paciente. Segundo o inquérito policial o paciente foi abordado por policiais 

militares em via pública na posse do objeto furtado, o que ensejou a sua apreensão e, consequentemente, a 

sua restituição. 4. Impossibilidade de acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente, 

especialmente porque a folha de antecedentes criminais que instrui a impetração demonstra a presença de 

outros delitos contra o patrimônio por ele praticados. Com efeito, esses aspectos dão claras demonstrações de 

ser ele um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. 5. Conforme a jurisprudência desta 

Corte, o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como 

um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do 

Poder Judiciário (HC nº 96.202/RS, DJe de 28/5/10). 6. Ordem denegada. 

(STF - HC: 107615 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/09/2011, Primeira Turma, Data 

de Publicação: DJe-192 DIVULG 05-10-2011 PUBLIC 06-10-2011). 
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No que tange ao crime de furto e a aplicação do princípio da insignificância avalie as asserções a seguir e a 

relação proposta entre elas: 

 

I – Aplica-se o princípio da insignificância quando presentes os requisitos da Mínima ofensividade da 

conduta a Ausência de periculosidade social da ação o Reduzidíssimo grau de reprobabilidade do 

comportamento e da Inexpressividade da lesão jurídica provocada há possibilidade de aplicação do 

princípio da insignificância. 

 

PORQUE 

 

 II – Se observa apenas o valor econômico da res subtraída, não se deve analisar outros fatores, como, por 

exemplo, o valor sentimental do bem.  

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

 

05) (valor 1,0) Considere a Ementa abaixo e, em seguida, responda. 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 85.272 - RS (2017/0131630-4) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO 

RECORRENTE : ANNICIO ALVES DE SOUZA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EMENTA 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. 

INUTILIZAÇÃO DE UM CONE. IDOSO COM 83 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS. PRIMÁRIO. PECULIARIDADES 

DO CASO CONCRETO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA N. 599/STJ. JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A subsidiariedade do direito penal não permite tornar 

o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas que não produzam efetivo dano. A falta 

de interesse estatal pelo reflexo social da conduta, por irrelevante dado à esfera de direitos da vítima, torna 

inaceitável a intervenção estatal-criminal. 2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a 

incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade 

da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. A despeito do teor do enunciado sumular n. 

599, no sentido de que O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, as 

peculiaridades do caso concreto – réu primário, com 83 anos na época dos fatos e avaria de um cone avaliado em 

menos de R$ 20,00, ou seja, menos de 3% do salário mínimo vigente à época dos fatos – justificam a mitigação 

da referida súmula, haja vista que nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal diante da 

inexpressiva lesão jurídica provocada. 3. Recurso em habeas corpus provido para determinar o trancamento da 

ação penal n. 2.14.0003057-8, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Gravataí/RS. 

 

Súmula 599 - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. (Súmula 599, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017). 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27599%27).sub.#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27599%27).sub.#TIT1TEMA0
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Considerando a leitura feita acima, pode-se aferir que na decisão do STJ em relação à súmula 599 o órgão: 

 

a) ignorou a súmula 599. 

b) invalidou a súmula 599, não tendo esta aplicabilidade no ordenamento jurídico doravante. 

c) reduziu a sua aplicação considerando o caso concreto em que não havia interesse social na punição tendo em 

vista a inexpressiva lesão provocada. 

d) errou ao julgar o recurso. 

e) não considerou as peculiaridades do caso concreto. 

 

06) (valor 1,0) Quanto a dolo e culpa julgue os itens: 

 

I (   ) – Na Culpa consciente o agente prevê o resultado decidindo prosseguir com sua conduta, 

acreditando que pode evitar o perigo ou que nunca ocorrerá. 

 

II (    ) – Na Culpa inconsciente o agente não prevê o resultado que, entretanto, lhe era inteiramente 

previsível (culpa sem previsão, culpa com previsibilidade. 

 

III (      ) –  Dolo é a vontade inconsciente de querer praticar a infração penal.  

 

IV (      ) –  Dolo eventual: o agente prevê pluralidade de resultados, porém dirige sua conduta na realização 

de um deles, ACEITANDO produzir o outro.  

 

V (     ) – No dolo específico o agente tem vontade de realizar a conduta descrita no tipo penal sem fim 

específico.  

 

a) V,V,F,V,F. 

b) V,V,V,V,F. 

c) F,V,V,V,F. 

d) F,V,F,V,F. 

e) Todas estão corretas. 

 

07) (valor 0,5) 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)   Nesse caso, responderá por homicídio consumado, levando em consideração as características da vítima 

Virtual, pois houve erro na execução. 

b)   Nesse caso, responderá por homicídio consumado, levando em consideração as características da vítima 

Virtual, pois houve erro sobre a pessoa. 
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c)   Nesse caso, responderá por homicídio tentado, levando em consideração as características da vítima Virtual. 

d)  Nesse caso, responderá por homicídio consumado, levando em consideração as características da vítima 

REAL, Rodrigo. 

e)   Nesse caso, responderá por homicídio consumado, levando em consideração as características da vítima real, 

pois houve erro no objeto. 

 

08) (valor 0,5) Julgue os itens a respeito das Excludentes de Ilicitude: 

I - (   ) Não há crime quando o agente pratica o fato: - em estado de necessidade;  - em legítima defesa; em 

estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

II - (   ) Não se pune o aborto permitido. 

III - (   ) No estado de necessidade há conflito entre VÁRIOS BENS JURÍDICOS diante de uma situação de 

perigo.  

IV – (   ) No estado de necessidade trata-se de agressão injusta. 

V - (   ) Na legítima defesa o perigo decorre de fato HUMANO, ANIMAL ou NATURAL. 

 

a) F,V,V,F,F. 

b) V,V,V,V,F. 

c) Todas estão corretas. 

d) V,V,F,F,F. 

e) V,V,V,F,F. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA - GABARITO Data: 05/12/18 

Professor(a): MILENE BRANDÃO 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 (VALOR 0,7) - Sim, existem diversos métodos de solução de conflitos, tanto no âmbito 

judicial (no Judiciário) como no extrajudicial (fora do Judiciário). São exemplos de métodos extrajudiciais 

de solução de conflitos: a arbitragem, as ouvidorias, o procedimento para obtenção de informações 

fundado na Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), o ombudsman etc. Judicialmente, por 

meio da jurisdição, busca-se a solução de conflitos mediante a obtenção de decisões judiciais. Para 

tanto, a pessoa em situação de conflito precisará propor ação judicial para que um magistrado aprecie a 

causa e a decida conforme o ordenamento jurídico. Isso não significa, porém, que o Judiciário se limite 

à decisão adjudicada (sentença). Cabe ao Judiciário oferecer instrumentos para o tratamento adequado 

dos conflitos, o que inclui ações de cidadania (obtenção de documentos, informações etc.) e o uso de 

meios consensuais. 

O conflito pode apresentar-se de diversa maneira, assim também o processo social de 

acomodação. A acomodação visa diminuir o conflito entre os indivíduos e grupos. Diante do exposto, 

assinale a alternativa correta: 

 

a) As guerras são lutas armadas entre os indivíduos ou grupos, sendo a arbitragem o único processo 

de acomodação adequado para esse caso. 

b) O debate é uma controvérsia a respeito de pontos de vista, idéias ou crenças diferentes, entre 

indivíduos ou grupos. Para vencer o debate se faz necessário eliminar o opositor. 

c) O litígio é uma demanda judicial entre as partes contrárias, não sendo possível a aplicação do 

compromisso. 

d) Discussão e debate são sinônimos. 

e) A conciliação é uma forma consciente de acomodação, em que possibilita a harmonização 

entre os antagonistas. 
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QUESTÃO 02 (Valor 0,7) - Leia atentamente o texto e responda a questão assinalando uma das 

alternativas abaixo. 

 

“Max Weber frequentemente utilizou a imagem da máquina na análise da natureza da organização 

burocrática. Tal como uma máquina, a burocracia era o sistema de utilização de energias para a 

execução de tarefas específicas. O membro de uma burocracia ‘é apenas uma peça em um mecanismo 

móvel que lhe prescreve uma marcha essencialmente fixa. A burocracia, em comum com a máquina, 

poderia ser posta a serviço de muitas questões diferentes. Mais ainda, uma organização burocrática 

funciona tão eficientemente a ponto de seus membros serem ‘desumanizados’: a burocracia 

‘desenvolvida mais perfeitamente... mais completamente tem sucesso em eliminar das atribuições dos 

funcionários amor, ódio e todos os elementos puramente pessoais, irracionais e emocionais que 

escapem ao cálculo’. [...] O avanço da burocracia aprisionava as pessoas na Gehäuse der Hörigkeit, a 

‘jaula de ferro’ da divisão especializada do trabalho da qual dependia a administração da ordem social e 

econômica moderna [...]”. GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros com o 

pensamento social clássico e contemporâneo. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998, p. 58-59. 

   

Segundo o texto acima, sobre o conceito de burocracia de Max Weber, é correto afirmar que 

 

a) a burocracia é um sistema eficiente de organização do trabalho somente quando é aplicado em 

poucas questões específicas.    

b) a burocracia consiste em um sistema de divisão especializada do trabalho que busca a 

eficiência a partir de atribuições impessoais, racionais e calculadas impostas aos seus 

funcionários.    

c) os funcionários burocráticos podem se expressar livremente, desde que dentro de regras prescritas 

de forma impessoal e calculada.    

d) a burocracia é um sistema arcaico que deve ser superado por outros processos de administração do 

trabalho típicos da modernidade.    

e) nenhuma das alternativas acima pode ser afirmada corretamente sobre o conceito de burocracia. 

 

 

QUESTÃO 03 (ENADE – Adaptado, Valor 0,7) - A globalização é o estágio supremo da 

internacionalização. O processo de intercâmbio entre países, que marcou o desenvolvimento do 

capitalismo desde o período mercantil dos séculos 17 e 18, expande-se com a industrialização, ganha 

novas bases com a grande indústria nos fins do século 19 e, agora, adquire mais intensidade, mais 

amplitude e novas feições. O mundo inteiro torna-se envolvido em todo tipo de troca: técnica, comercial, 

financeira e cultural. A produção e a informação globalizadas permitem a emergência de lucro em 

escala mundial, buscado pelas firmas globais, que constituem o verdadeiro motor da atividade 

econômica. (SANTOS, M. O país distorcido. São Paulo: Publifolha, 2002 - adaptado).  
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No estágio atual do processo de globalização, pautado na integração dos mercados e na 

competitividade em escala mundial, as crises econômicas deixaram de ser problemas locais e 

passaram a afligir praticamente todo o mundo. A crise recente, iniciada em 2008, é um dos exemplos 

mais significativos da conexão e interligação entre os países, suas economias, políticas e cidadãos. 

Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

 

a) A forma de poder nas práticas globais desenvolve-se com trocas desiguais de 

recursos, valores mercantis, de identidades e de culturas (práticas sociais e culturais 

transnacionais). 

b) Existe apenas uma única globalização. 

c) A globalização ocorre de maneira igual nos países centrais e periféricos. 

d) A globalização inicia após 1989, possuindo apenas uma única fase. 

e) Os efeitos das crises de um país não afetam outros países. 

 

 

QUESTÃO 04 (Valor 0,7) - De acordo com Max Weber, quando se conciliam os meios empregados aos 

fins da organização, ou seja, são usados os meios mais eficientes para a implementação das metas, 

está-se alinhado com o conceito de Racionalidade. Uma das características da burocracia segundo 

Weber é o caráter racional e divisão do trabalho – A burocracia é uma organização que se caracteriza 

por uma sistemática divisão do trabalho. A divisão do trabalho atende uma racionalidade, isto é, ela é 

adequada aos objetivos a serem atingidos: a eficácia da organização. Daí o aspecto racional da 

burocracia. Há uma divisão sistemática do trabalho e do poder, estabelecendo as atribuições de cada 

participante. 

 

Marque a alternativa correta em relação as características da burocracia para Max Weber: 

 

a) Baseia-se em relações pessoais. 

b) Pouco formalismo. 

c) Tratamento personalizado em relação às pessoas. 

d) Homogeneização do trabalho. 

e) Empregos decididos com base na competência técnica. 

 

 

QUESTÃO 05 (Valor 0,7) - Marcadores sociais da diferença são sistemas de classificação que 

organizam a experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas categorias sociais. 

 

Marque a alternativa correta: 
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a) As categorias de idade são construções culturais, que mudam historicamente, 

constitutivas de realidades sociais específicas. 

b) O homossexualismo é uma doença que pode ser curada com psicoterapia. 

c) A orientação sexual é dividida em categorias como homem e mulher. 

d) A linguagem não é um marcador da diferença. 

e) Diferença social é igual a Desigualdade social. 

 

 

QUESTÃO 06 (VALOR 0,7) -  Você pode até acreditar que “não ver cor” é algo positivo, o problema é 

que quase sempre, as mesmas pessoas que não enxergam cores também não percebem quando estão 

sendo racistas. Não enxergar cor em uma sociedade é um privilégio reservado para aqueles que não 

são constantemente vistos e julgados com olhar diferenciado/seletivo em ambientes não periféricos. 

Não há nada de errado em reconhecer que somos sim diferentes. Muito pelo contrário: enxergar 

diferenças nos permite reconhecer que justamente por não sermos iguais é que temos diferentes 

tratamentos socialmente. (Fonte: GELEDES. 12 Frases Racistas Que Todo Negro Já Ouviu. 

Disponível em: <https://www.geledes.org.br/12-frases-racistas-que-todo-negro-ja-ouviu-na-vida/>. 

Acesso em 27 nov 2018) 

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

 

 

I – NÃO DEVO ENXERGAR CORES, DEVO ENXERGAR APENAS SERES HUMANOS. 

 

PORQUE 

 

II – NO MOMENTO EM QUE EU HIERARQUIZO UM SUJEITO EM DECORRÊNCIA DA RAÇA, EU 

ESTOU PRODUZINDO DIFERENÇA. 

 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta: 

 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 
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QUESTÃO 07 (VALOR 0,7) - O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos realizou, na última 

sexta-feira, dia 21 de setembro, conferência sobre o tema “Democratização do Acesso à Justiça”, no 

auditório da faculdade de Direito da UFMG, onde também lançou o livro “Para uma Revolução 

Democrática da Justiça”. O evento reuniu magistrados, advogados, estudantes, lideranças de 

movimentos populares de Minas Gerais e professores. Um dos temas abordados foi a formação dos 

magistrados. Logo após a conferência do sociólogo, o desembargador José Roberto Freire Pimenta, 

diretor da Escola Judicial do TRT da 3ª Região, relatou os desafios da 3ª Região para a construção da 

Escola Judicial, que como as demais em todo o país, trabalha com limitações legais para a formação. 

Ele lembrou que o período dedicado à formação do magistrado no Brasil é pequeno. Hoje, o curso de 

formação inicial, nos módulos nacional e regional tem duração de quatro meses, enquanto que em 

países da Europa é dedicado muito mais tempo à formação. Para Boaventura Sousa Santos é 

necessária uma revolução na formação dos magistrados. Ele destacou que os magistrados devem ser 

formados para a complexidade, para os novos desafios, para os novos riscos, pois, sobretudo, as novas 

gerações viverão numa sociedade de grande aspiração democrática e grande consciência da 

desigualdade social. 

  Assinale a alternativa correta referente ao pensamento do sociólogo Boaventura de Sousa 

Santos: 

 

a) A administração da justiça tem uma função neutra, pois é protagonizada por juízes equidistantes 

dos interesses das partes. 

b) As características sociais, políticas, familiares, religiosas e econômica dos magistrados não 

influenciam as suas decisões. 

c) Existe uma necessidade urgente de dotar de conhecimentos culturais, sociológicos e 

econômicos os magistrados, permitindo um certo distanciamento crítico e uma 

autovigilância no exercício de suas funções. 

d) É uma falsa ideia separar os juízes em liberais e conservadores. 

e) Existem dois obstáculos que dificultam o acesso à justiça por parte das classes populares: 

sociais e culturais. 

 

QUESTÃO 08 (VALOR 0,7) - O _____________________ refere-se a coexistência de uma pluralidade 

de culturas, enquanto que __________________ distingue-se por realçar a mistura de diversas culturas 

na contemporaneidade. Enquanto o primeiro conceito estabelece fronteiras de reconhecimento e 

institucionalização das múltiplas culturas que coexistem entre si, o segundo salienta a fluidez dessas 

fronteiras.  

 

As lacunas acima são preenchidas com os seguintes conceitos nesta específica ordem: 
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a) Aculturação e nacionalismo 

b) Aculturação e multiculturalismo 

c) Nacionalismo e multiculturalismo 

d) Transculturalismo e aculturação 

e) Multiculturalismo e transculturalismo 

 

QUESTÃO 09 (VALOR 0,7) - Leia o texto e identifique a alternativa que melhor responde à questão que 

o segue: 

 

 

Um Brasil de cotas raciais? 

[...] 

“A maneira mais efetiva de reduzir as desigualdades sociais é pela generalização da educação basica 

de qualidade e pela abertura de bons postos de trabalho. Cotas raciais, mesmo se eficazmente 

implementadas, promoverão somente a ascensão social de um reduzido número de pessoas, não 

alterando os fatores mais profundos que determinam as iniquidades sociais. 

[...] 

Que Brasil queremos? Um país no qual as escolas eduquem as crianças pobres, independentemente 

da cor ou raça, dando-lhes oportunidade de ascensão social e econômica; no qual as universidades se 

preocupem em usar bem os recursos e formar bem os alunos. No caso do ensino superior, o melhor 

caminho é aumentar o número de vagas nas instituições públicas, ampliar os cursos noturnos, difundir 

os cursos de pré-vestibular para alunos carentes, implantar campus em áreas mais pobres, entre outras 

medidas. Devemos almejar um Brasil no qual ninguém seja discriminado, de forma positiva ou negativa, 

pelo cor ou raça: que se valorize a diversidade como um processo vivaz que deve permanecer livre de 

normas impostas pelo Estado a indivíduos que não necessariamente querem se definir segundo 

critérios raciais” (publicado em 14 de abril de 2006 no Correio Braziliense, de autoria de Marcos Chor 

Maio e Ricardo Ventura Santos – reproduzido na página 291 do livro Divisões perigosas, de Peter Fry e 

outros, editora Civilização brasileira, 2007). 

 

Segundo a perspectiva dos autores, QUAL seria o provável efeito da utilização de cotas raciais 

para o enfrentamento das desigualdades sociais? 

 

a) O rebaixamento da qualidade do ensino superior, assim como a racialização das identidades sociais. 
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b) A superação das desigualdades raciais, tal qual o abandono gradual de práticas de preconceito 

racial. 

c) A continuidade das desigualdades sociais, apesar da diminuição das tensões racial-identitárias. 

d) A superação das desigualdades raciais, assim como um aumento na escolaridade média do 

brasileiro. 

e) A continuidade das desigualdades sociais, bem como a fixação arbitrária de identidades 

raciais. 

 

QUESTÃO 10 (VALOR 0,7) – Leia e Responda: 

 

Maria da Penha 

 

Você não vai ter sossego na vida, seu moço 

Se me der um tapa 

Da dona “Maria da Penha” 

Você não escapa 

O bicho pegou, não tem mais a banca 

De dar cesta básica, amor 

Vacilou, tá na tranca 

Respeito, afinal, é bom e eu gosto 

[…] 

Não vem que eu não sou 

Mulher de ficar escutando esculacho 

Aqui o buraco é mais embaixo 

A nossa paixão já foi tarde 

[…] 

Se quer um conselho, não venha 

Com essa arrogância ferrenha 

Vai dar com a cara 

Bem na mão da “Maria da Penha” 

 

ALCIONE. De tudo o que eu gosto. Rio de Janeiro: Indie; Warner, 2007. 

 

A letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e 

exclusão social associado, principalmente, à(s) 

a) mudanças decorrentes da entrada da mulher no mercado de trabalho. 

b) formas de ameaça doméstica que se restringem à violência física. 

c) relações de gênero são socialmente construídas ao longo da história. 

d) violência doméstica contra a mulher relacionada à pobreza. 

e) ingestão excessiva de álcool pelos homens. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL I - GABARITO Data: 03/12/18 

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): Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, responda ao que se pede: 

 

Segundo o sempre lembrado Prof. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “quando o agente, por 

desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, age de um modo que não seria a sua vontade, se 

conhecesse a verdadeira situação, diz-se que procede com erro”. 

Embora a lei não estabeleça distinções, o erro é um estado de espírito positivo, qual seja, a falsa 

percepção da realidade, ao passo que a ignorância é um estado de espírito negativo, o total desconhecimento do 

declarante a respeito das circunstâncias do negócio. 

[...] 

Substancial é o erro que incide sobre a essência (substância) do ato que se pratica, sem o qual este 

não se teria realizado. É o caso do colecionador que, pretendendo adquirir uma estátua de marfim, compra, por 

engano, uma peça feita de material sintético. 

[...] 

O erro invalidante há que ser, ainda, escusável, isto é, perdoável, dentro do que se espera do homem 

médio que atue com grau normal de diligência. Não se admite, outrossim, a alegação de erro por parte daquele 

que atuou com acentuado grau de displicência. O direito não deve amparar o negligente. Ademais, a própria 

concepção de homem médio deve levar em consideração o contexto em que os sujeitos estão envolvidos. Afinal, 

a compra de uma joia falsa pode ser um erro escusável de um particular, mas muito dificilmente de um 

especialista em tal comércio. 

Fonte: GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 19.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

Do texto, pode-se afirmar que: 

 

(a) para se anular um negócio jurídico viciado por erro, basta que ele seja essencial. 

(b) para ser escusável, deve-se invocar a figura do homem médio, e jamais a mulher. 

(c) a escusabilidade do erro deve ser verificada no caso concreto, dentro do contexto. 

(d) a ignorância sempre será marcada por um estado de espírito positivo em relação ao fato. 

(e) erro e ignorância devem ser compreendidos como expressões sinônimas. 

 

 

Questão 02 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

Talvez o leitor esteja se indagando um exemplo prático de decadência convencional. O prazo de 

garantia de fábrica (não incluído no CDC) é um. Não se confunda com a garantia estendida, pois esta é apenas 

um seguro do bem adquirido. 

Na garantia de fábrica cria-se um prazo, contado da aquisição do produto (nasce com o direito) para 

que eventuais defeitos sejam custeados pela própria fabricante. Neste caso, a fabricante pode abrir mão e efetivar 

o conserto mesmo após o esgotamento do prazo. 

Contudo, havendo satisfação de um direito que já não mais existia, sendo a decadência legal, há 

claro enriquecimento sem causa ou fraude à lei, devendo ser considerada nula a renúncia. 
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O Código Civil vigente dispõe apenas sobre as regras gerais do instituto da decadência. 

Desnecessário repetir aqui os elementos que o distinguem da prescrição [...]. Resta consignar que não se deve 

confundir o regramento da decadência fixada em lei com a decadência convencional, que depende da vontade 

dos envolvidos. 

[...] Deste modo, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em 

qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação (art. 211), da mesma forma que somente é 

possível a renúncia da decadência convencional, pois o art. 209 veda igual providência para a decadência fixada 

em lei, que independe de manifestação da parte para ser conhecida pelo magistrado (art. 210). 

Ressalte-se que não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem 

a prescrição, salvo disposição legal em contrário (art. 207), o que ocorre, por exemplo, com o tratamento conferido 

aos absolutamente incapazes, já que o art. 208 ordena aplicar a estes o mesmo tratamento conferido à prescrição, 

qual seja o impedimento ou a suspensão da contagem do prazo enquanto não cessada a causa geradora da 

incapacidade. 

 

A partir do texto acima e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de aula sobre o 

instituto da DECADÊNCIA, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I – O prazo decadencial está ligado ao exercício de um direito potestativo, de cunho prestacional, podendo ser 

legal ou convencional. 

 

PORQUE 

 

II – As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição não devem ser aplicadas, em hipótese 

alguma, à decadência. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 

(a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

(b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

(c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

(e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

Questão 03 (1,0 ponto): Pablo adquiriu de Letícia veículo que, segundo afirmou a vendedora, a fim de 

induzir o comprador em erro, seria do tipo “flex”, podendo ser abastecido com gasolina ou com álcool. 

Mas Pablo não fazia questão desta qualidade, e teria realizado o negócio ainda que o veículo não fosse 

biocombustível. No entanto, em razão do que havia afirmado Letícia, Pablo acabou por abastecer o veículo 

com combustível inapropriado, o que causou avaria no motor. O negócio jurídico 

 

(a) é anulável e obriga às perdas e danos, em razão do vício denominado dolo, não importando tratar-se de dolo 

acidental. 

(b) é nulo, em razão do vício denominado dolo. 

(c) é nulo, em razão do vício denominado lesão. 

(d) é anulável, em razão do vício denominado dolo, mas não obriga às perdas e danos, por tratar-se de dolo 

acidental. 

(e) não é passível de anulação, pois o dolo acidental só obriga às perdas e danos. 

 

 

Questão 04 (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. 
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(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 05 (1,0 ponto): Catarrilda Sum Tim Am move ação anulatória em desfavor do Hospital São João. 

Ocorre que, necessitando internar seu marido, o destemido Caixãozildo Pestana, não encontrou vaga no 

SUS, alcançando sucesso ao conseguir internação em hospital da rede privada, não integrante da rede 

SUS. O hospital exigiu o depósito antecipado de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para a internação 

e mais R$360,00 (trezentos e sessenta reais) para exames. Entregues os cheques e, depois de efetuado o 

atendimento, Catarrilda ingressou em juízo para anular o negócio jurídico que havia celebrado. 

Em função do exposto, assinale o melhor fundamento justificador da sua pretensão: 

 

(a) Erro. 

(b) Dolo. 

(c) Lesão. 

(d) Estado de perigo. 

(e) Fraude contra credores. 

 

 

Questão 06 (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: 

 

(a) Apenas as proposições I e III estão corretas. 

(b) Apenas as proposições II e IV estão corretas. 

(c) Apenas as proposições II e III estão corretas. 

(d) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 

(e) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas. 

 

 

Questão 07 (1,0 ponto): Temendo a desaprovação moral de seu pai, por quem nutre profundo respeito, 

Pedro matriculou-se no curso superior de Direito, mesmo não sendo esta sua vontade verdadeira. De 

acordo com o Código Civil, tal ato é 

 

(a) anulável, pois foi praticado mediante coação, que pode ser física ou moral. 

(b) nulo, pois foi praticado mediante coação, que pode ser física ou moral. 

(c) insuscetível de anulação, pois o mero temor reverencial não vicia a declaração da vontade. 

(d) nulo, pois o temor reverencial, embora não configure coação, também constitui vício do negócio jurídico. 

(e) anulável, pois o temor reverencial, embora não configure coação, também constitui vício do negócio jurídico. 
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“Quando uma porta se fecha, outra se abre; às vezes, olhamos tanto tempo para a que se fechou que 
perdemos a oportunidade de entrar na que se abriu.” 

(Silmar Coelho) 
 

Boa avaliação! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL I Data: 04/12/18 

Professor(a): Larissa Sampaio Teles 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:  

“Só não consegue, quem desiste”. 

Ótima prova! 
 

INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão 
levadas em consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura 
importará em atribuição de nota zero para a questão.  
 

QUESTÃO ALTERNATIVA  QUESTÃO ALTERNATIVA 

1   5  

2   6  

3   7  

4      

1. (1,0 ponto)  

 

Disponível em: < https://www.humorpolitico.com.br/tag/constituicao-88/ 

https://www.humorpolitico.com.br/tag/constituicao-88/
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Controle de constitucionalidade 

As ações de controle de constitucionalidade são mecanismos que objetivam fazer o controle da 

compatibilidade vertical das normas. Considerando a charge e o fato da inconstitucionalidade 

poder decorrer tanto de uma ação como uma omissão, assinale a alternativa correta: 

 

a) a Ação Direta de Inconstitucionalidade integra o sistema de controle de constitucionalidade 

difuso, motivo pelo qual somente o Supremo Tribunal Federal pode analisá-las.  

b) tanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão podem versar sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. 

c) a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e o Mandado de Injunção podem ser 

propostos por qualquer pessoa. 

d) os legitimados para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade também podem 

propor Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

 

2. (1,0 ponto) A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 

 

I. A titularidade de direitos fundamentais pode ser restrita à determinada categoria. As pessoas 

jurídicas, por exemplo, podem ser titulares de direitos fundamentais, naquilo em que for 

compatível com a sua natureza. 

 

PORQUE 

 

II. Os animais não são titulares de direitos fundamentais, sendo eles, na verdade, objetos de 

tutela constitucional.  

 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa 

correta da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

 

3. (1,0 ponto) “Ministro extingue ação que pedia criação da lei de defesa dos usuários de 

serviços públicos O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou extinta 

ação que cobrava a criação da lei de defesa do usuário de serviços públicos, prevista pela 
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Emenda Constitucional (EC) 19/1998. A lei foi editada no ano passado. O pedido havia sido 

feito pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 24. O ministro Dias Toffoli havia concedido liminar no 

início da tramitação da ADO reconhecendo o atraso legislativo e exigindo a adoção de 

providências pelo Congresso Nacional a fim de aprovar a norma. Na ocasião, Presidência da 

República, Senado Federal e Câmara dos Deputados informaram que havia proposta sobre o 

tema em andamento, o Projeto de Lei 6.953/2002. Em 26 de junho de 2017 foi editada a Lei 

13.460, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos 

serviços públicos da administração pública. A lei fixa diretrizes a serem observadas pelos 

prestadores de serviços públicos, prevê a criação de canais de manifestação dos usuários, 

disciplina o funcionamento das ouvidorias, prevê a criação de conselhos de usuários e institui a 

avaliação continuada dos serviços públicos. “Ao editar a Lei 13.460/2017, o Congresso 

Nacional atendeu ao dever de legislar imposto pelo artigo 27 da Emenda Constitucional 

19/1998, não remanescendo omissão inconstitucional a ser sanada”, afirmou Toffoli. Segundo 

ele, é necessário reconhecer a perda de objeto da ação, conforme jurisprudência do STF sobre 

as ADOs. O ministro também louvou a iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil de ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, “ato que 

certamente impulsionou a tramitação da proposição que originou a Lei 13.460/2017, 

contribuindo para a efetividade do artigo 27 da Emenda Constitucional 19/1998”, concluiu. 

Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368745 

 >. Considerando a notícia sobre a ADO 24, assinale a alternativa correta: 

 

a) A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão tem como objetivo o reconhecimento de 

descumprimento de preceito fundamental. 

b) O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil depende de comprovação de 

pertinência temática para propor as ações de controle de constitucionalidade. 

c) A ação foi extinta em razão da perda do objeto, já que, criada a lei, não havia mais que 

se falar em omissão inconstitucional. 

d) O Supremo Tribunal Federal não poderia ter processado e julgado a ação, considerando que 

somente o Presidente da República pode propor Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão. 

 

4. (1,0 ponto) Considere as duas afirmações a seguir. 

 

I Teoria segundo a qual os direitos fundamentais incidem nas relações entre Estado e 

particular. 
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II Teoria segundo a qual os direitos fundamentais também se aplicam nas relações privadas. 

 

As afirmações I e II conceituam a: 

 

a) eficácia horizontal dos direitos fundamentais.   

b) eficácia externa dos direitos fundamentais.  

c) eficácia diagonal dos direitos individuais.  

d) eficácia vertical e a eficácia horizontal dos direitos individuais, respectivamente. 

 

5. (1,0 ponto) Considere as situações abaixo e assinale a que corresponde à nacionalidade de 

Marta e Goreth, respectivamente: 

 

I. Marta nasceu na República Federativa do Brasil, mas seus pais não prestam serviço para 

outro país.  

II.  Goreth é filha de mãe e pai brasileiros, mas por estarem ambos a serviço do Brasil, 

exercendo suas funções na Itália, Goreth nasceu naquele país. 

 

a) brasileira nata e estrangeira. 

b) brasileira nata e naturalizada.  

c) ambas são brasileiras natas. 

d) ambas são brasileiras naturalizadas. 

 
6. (1,0 ponto) A Constituição da República e a doutrina trazem uma série de princípios , alguns 

previstos expressamente na legislação e outros implícitos. Sobre o tema, assinale a alternativa 

correta: 

 

a) “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” 

consagra o princípio da inafastabilidade. 

b) “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória” consagra o princípio do juiz natural. 

c) “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da família e de advogado” consagra o princípio da legalidade. 

d) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei 

consagra o princípio da presunção da inocência. 
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7. (1,00 ponto) Jorge, estrangeiro, casou-se com Lúcia e após 2 anos de matrimônio tiveram 

um filho, Gabriel. No aniversário de 1 ano de seu filho, Jorge é acusado de ter cometido um 

crime de furto na Indonésia, motivo pelo qual mencionado país pediu sua extradição para o 

governo brasileiro. Nesse caso, assinale a alternativa correta:  

 

a) o governo brasileiro não pode conceder a extradição, porque Jorge é casado. 

b) o governo brasileiro não pode conceder a extradição, porque Jorge tem um filho brasileiro.  

c) o governo brasileiro pode conceder a extradição, uma vez que o matrimônio não é 

causa de obtenção de nacionalidade. 

d) o governo brasileiro pode conceder a extradição, desde que fique comprovado que além do 

furto Jorge também seja acusado de cometer tráfico.  
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO PENAL I - GABARITO Data: 05/12/18 

Professor(a): Matheus Santos Medeiros 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:  
 
 

INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão levadas em 

consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura importará em atribuição de 

nota zero para a questão.  

 

 A B C D E 

QUESTÃO 
01 
 

     

QUESTÃO 
02 
 

     

QUESTÃO 
03 
 

     

QUESTÃO 
04 
 

     

QUESTÃO 
05 
 

     

QUESTÃO 
06 
 

     

QUESTÃO 
07 
 

     

QUESTÃO 
08 
 

     

QUESTÃO 
09 
 

     

 

 

01) (valor 0,5) De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a 

constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito. Tais vetores incluem o(a) 
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a) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 

b) desvalor relevante da conduta e do resultado. 

c) mínima periculosidade social da ação. 

d) relevante ofensividade da conduta do agente. 

e) expressiva lesão jurídica provocada. 

  

02) (valor 1,0) A teoria do erro detém grande importância para avaliação da responsabilidade penal de indivíduo 

acusado do cometimento de delito. Nesse sentido, analise as proposições abaixo e julgue V (verdadeiro) e F 

(falso) e em seguida marque a última alternativa correta correspondente. 

 

I – (   ) No erro de tipo, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite 

a punição por crime culposo, se previsto em lei. 

II – (   ) O erro quanto à pessoa (aberratio in persona) contra a qual o crime é praticado isenta de pena. Não 

se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o 

agente queria praticar o crime. 

III – (   ) No erro sobre a pessoa não há erro de execução, e sim de representação, ou seja, a execução é 

perfeita, entretanto o agente representa erroneamente a vítima. 

IV – (   ) Quanto ao erro na execução o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, atinge 

pessoa diversa da pretendida, apesar de corretamente representá-la. A vítima é corretamente 

representada, entretanto houve falha na execução do crime. 

 

a) V,F,V,V. 

b) V,V,V,V. 

c) V,F,F,V. 

d) V,F,V,F. 

e) F,F,V,F. 

 

03) (valor 1,0) Rodrigo, pela primeira vez envolvido com o aparato judicial, foi condenado definitivamente, pela 

prática do crime de rixa, ao pagamento de pena exclusivamente de multa. Para pensar sobre as consequências de 

seu ato, vai para local que acredita ser deserto, onde há uma linda lagoa. Ao chegar ao local, após longa 

caminhada, depara-se com uma criança, sozinha, banhando-se, mas verifica que ela tem dificuldades para deixar 

a água e, então, começa a se afogar. Apesar de ter conhecimento sobre a situação da criança, Rodrigo nada faz, 

pois não sabia nadar, logo acreditando que não era possível prestar assistência sem risco pessoal. Ao mesmo 

tempo, o local era isolado e não havia autoridades públicas nas proximidades, além de Rodrigo estar sem celular 

ou outro meio de comunicação para avisar sobre a situação. Cerca de 10 minutos depois, chega ao local Marcus, 

que, ao ver o corpo da criança na lagoa, entra na água e retira a criança já falecida. Nesse momento, Rodrigo 

verifica que a lagoa não era profunda e que a água bateria na altura de sua cintura, não havendo risco pessoal 

para a prestação da assistência. Após a perícia constatar a profundidade da lagoa, Rodrigo é denunciado pela 

prática do crime previsto no Art. 135, parágrafo único, do Código Penal. Não houve composição dos danos civis, e 

o Ministério Público não ofereceu proposta de transação penal, sob o argumento de que havia vedação legal 

diante da condenação de Rodrigo pela prática do crime de rixa.  

 

Nesse caso, analise as asserções e, logo em seguida, a relação proposta entre elas: 
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I - Rodrigo deve ser absolvido, pois sua omissão ocorreu em erro de tipo, tendo em vista que somente não 

agiu porque acreditava que existia risco para si, já que não sabia nadar e a criança estava se afogando na 

lagoa. Em que pese a lagoa fosse rasa e não apresentasse risco para Rodrigo, ele não tinha conhecimento 

de tal situação, logo agiu em erro sobre a elementar “sem risco pessoal”. 

 

PORQUE 

 

II - Havendo erro sobre elementar do tipo, a consequência é o afastamento do dolo, somente podendo o 

agente ser responsabilizado se o erro for evitável e prevista a modalidade culposa do delito, nos termos 

do Art. 20 do Código Penal. No caso, o crime do Art. 135 do Código Penal não traz a modalidade culposa, 

logo o fato é atípico. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

  

04) (valor 0,5) A diferença entre dolo eventual e culpa consciente consiste no fato de que: 

 

a) no dolo eventual a vontade do agente visa a um ou outro resultado; e na culpa consciente o sujeito não prevê o 

resultado, embora este seja previsível. 

b) no dolo eventual a vontade do agente não visa a um resultado preciso e determinado; e na culpa consciente o 

agente conscientemente admite e aceita o risco de produzir o resultado. 

c) no dolo eventual, não é suficiente que o agente tenha se conduzido de maneira a assumir o resultado, exige-se 

mais, que ele haja consentido no resultado; já na culpa consciente, o sujeito prevê o resultado, mas espera que 

este não aconteça. 

d) se o agente concordou em última instância com o resultado, não agiu com dolo eventual, mas com culpa 

consciente. 

e) se não assumiu o risco de produzir, mas tão-só agiu com negligência, houve dolo eventual e não culpa 

consciente. 

 

05) (valor 0,5) Conforme a jurisprudência do STF, o princípio da insignificância 

 

a) não se aplica ao crime de contrabando. 

b) não se aplica ao tráfico internacional de armas de fogo, exceto em casos que se restrinjam a cápsulas de 

munição. 

c) deve ser adotado em casos de crime de tráfico de drogas. 

d) é aplicável ainda que o agente seja reincidente ou tenha cometido o mesmo gênero de delito reiteradas vezes. 

e) é aplicável ao crime de roubo. 
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06) (valor 1,0) Considere a Ementa abaixo e, em seguida, responda. 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 85.272 - RS (2017/0131630-4) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO 

RECORRENTE : ANNICIO ALVES DE SOUZA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EMENTA 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. 

INUTILIZAÇÃO DE UM CONE. IDOSO COM 83 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS. PRIMÁRIO. PECULIARIDADES 

DO CASO CONCRETO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA N. 599/STJ. JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A subsidiariedade do direito penal não permite tornar 

o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas que não produzam efetivo dano. A falta 

de interesse estatal pelo reflexo social da conduta, por irrelevante dado à esfera de direitos da vítima, torna 

inaceitável a intervenção estatal-criminal. 2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a 

incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade 

da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. A despeito do teor do enunciado sumular n. 

599, no sentido de que O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, as 

peculiaridades do caso concreto – réu primário, com 83 anos na época dos fatos e avaria de um cone avaliado em 

menos de R$ 20,00, ou seja, menos de 3% do salário mínimo vigente à época dos fatos – justificam a mitigação 

da referida súmula, haja vista que nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal diante da 

inexpressiva lesão jurídica provocada. 3. Recurso em habeas corpus provido para determinar o trancamento da 

ação penal n. 2.14.0003057-8, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Gravataí/RS. 

 

Súmula 599 - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. (Súmula 599, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017). 

 

Considerando a leitura feita acima, pode-se aferir que na decisão do STJ em relação à súmula 599 o órgão: 

 

a) ignorou a súmula 599. 

b) invalidou a súmula 599, não tendo esta aplicabilidade no ordenamento jurídico doravante. 

c) reduziu a sua aplicação considerando o caso concreto em que não havia interesse social na punição tendo em 

vista a inexpressiva lesão provocada. 

d) errou ao julgar o recurso. 

e) não considerou as peculiaridades do caso concreto. 

 

07) (valor 1,0) Quanto a dolo e culpa julgue os itens: 

 

I (   ) – Na Culpa consciente o agente prevê o resultado decidindo prosseguir com sua conduta, 

acreditando que pode evitar o perigo ou que nunca ocorrerá. 

 

II (    ) – Na Culpa inconsciente o agente não prevê o resultado que, entretanto, lhe era inteiramente 

previsível (culpa sem previsão, culpa com previsibilidade. 

 

III (      ) –  Dolo é a vontade inconsciente de querer praticar a infração penal.  

 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27599%27).sub.#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27599%27).sub.#TIT1TEMA0
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IV (      ) –  Dolo eventual: o agente prevê pluralidade de resultados, porém dirige sua conduta na realização 

de um deles, ACEITANDO produzir o outro.  

 

V (     ) – No dolo específico o agente tem vontade de realizar a conduta descrita no tipo penal sem fim 

específico.  

 

a) V,V,F,V,F. 

b) V,V,V,V,F. 

c) F,V,V,V,F. 

d) F,V,F,V,F. 

e) Todas estão corretas. 

 

08) (valor 0,5) considere o caso e, em seguida, leia as asserções, depois analise se há relação entre elas: 

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. Nesse caso: 

 

I – Houve erro quanto à pessoa contra a qual o crime foi praticado e não será o agente isento de pena. 

 

PORQUE 

 

II - Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra 

quem o agente queria praticar o crime. 
 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

 

09) (valor 1,0) Julgue os itens a respeito das Excludentes de Ilicitude: 

I - (   ) Não há crime quando o agente pratica o fato: - em estado de necessidade;  - em legítima defesa; em 

estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

II - (   ) Não se pune o aborto permitido. 

III - (   ) No estado de necessidade há conflito entre VÁRIOS BENS JURÍDICOS diante de uma situação de 

perigo.  

IV – (   ) No estado de necessidade trata-se de agressão injusta. 

V - (   ) Na legítima defesa o perigo decorre de fato HUMANO, ANIMAL ou NATURAL. 

 

a) F,V,V,F,F. 

b) V,V,V,V,F. 

c) Todas estão corretas. 

d) V,V,F,F,F. 

e) V,V,V,F,F. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA - GABARITO  Data: 29/11/18 

Professor(a): MILENE PEREIRA 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 1 (VALOR 0,7) – Leia o texto e marque a alternativa correta referente a BUROCRACIA: 

 

O poder do Estado utiliza a burocracia como meio de controle social, tanto do território como de uma 

população. Através de tecnologias que facilitam a organização de informações e agilizam o procedimento, a 

burocracia é capaz de “conhecer os cidadãos”, pois através dela somos obrigados a fornecer informações e dados 

importantes de nossa vida e atividades ao Estado. A burocracia pode planejar várias intervenções na vida das 

pessoas e influenciar os seus comportamentos. A organização burocrática contribui com o direito em relação ao 

controle social sobre o comportamento das pessoas. Sem ela o direito não poderia ser aplicado, porém a 

burocracia oferece uma rede de informações administradas pelo Estado, que organizam a sociedade. 

Sendo assim, a organização burocrática é uma condição importante de eficácia do direito no Estado, 

proporcionando o controle social da população. (Manual de Sociologia Jurídica. Disponível em: 

<http://meudiariodedireito.blogspot.com/2013/03/sociologia-juridica-burocracia-resumo.html>. 

 

a) A hierarquia da autoridade só se manifesta quando o Estado atua por meio da Polícia Militar. 

b) A distribuição de atividades conforme as características da burocracia, ocorre por meio da pessoalidade 

nas relações. 

c) A burocracia não considera a competência e a meritocracia. 

d) A burocracia permite uma previsibilidade do funcionamento. 

e) Prevalece na burocracia o caráter informal das comunicações. 

 

QUESTÃO 2 (VALOR 0,7) - Os marcadores sociais da diferença são um campo de estudo das ciências sociais 

que tentam explicar como são constituídas socialmente as desigualdades e hierarquias entre as pessoas. São 

sistemas de classificação que organizam a experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas 

categorias sociais. 

 

Com relação aos MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA, marque a alternativa correta: 
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a) Gênero não faz parte dos marcadores sociais da diferença, pois está atrelado apenas a questões 

biológicas que separam o sexo masculino do sexo feminino. 

b) Os marcadores sociais da diferença só podem ser considerados de forma isolada e não combinada entre 

eles. 

c) Não existe o marcador social “raça”, pois a análise considera apenas a categoria “humano”. 

d) A idade ou faixa etária é um marcador social que deve ser pensando não apenas no aspecto 

cronológico, mas também no contexto cultural da sociedade em que o sujeito está inserido. 

e) Desigualdade e diferença podem ser usados como sinônimos. 

 

QUESTÃO 3 (VALOR 0,7) - De um ponto de vista econômico, a globalização é a forma como os mercados de 

diferentes países interagem e aproximam pessoas e mercadorias. A superação de fronteiras gerou uma expansão 

capitalista que tornou possível realizar transações financeiras e expandir os negócios para mercados distantes e 

emergentes. O complexo fenômeno da globalização resulta da consolidação do capitalismo, dos grandes avanços 

tecnológicos e da necessidade de expansão do fluxo comercial mundial. As inovações nas áreas das 

telecomunicações e da informática (especialmente com a Internet) foram determinantes para a construção de um 

mundo globalizado. 

 

Marque a alternativa correta em relação a globalização: 

 

a) A globalização busca integrar os mercados, sendo assim, não produz desigualdades sociais. 

b) A globalização ocorre de forma homogênea no mundo. 

c) Existe apenas um tipo de globalização, pois o mundo todo está integrado por meio dela. 

d) A globalização não atingiu a forma de direito de cada Estado, pois esses possuem soberania diante dos 

demais. 

e) A diferença entre a globalização que ocorreu no século XIX e a globalização nos moldes atuais é 

que a primeira contribuiu para o fortalecimento dos Estados centrais (Ocidentais), enquanto a atual 

globalização produz o enfraquecimento dos poderes do Estado. 

 

QUESTÃO 4 (VALOR 0,7) - O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos realizou, na última sexta-feira, 

dia 21 de setembro, conferência sobre o tema “Democratização do Acesso à Justiça”, no auditório da faculdade de 

Direito da UFMG, onde também lançou o livro “Para uma Revolução Democrática da Justiça”. O evento reuniu 

magistrados, advogados, estudantes, lideranças de movimentos populares de Minas Gerais e professores. Um 

dos temas abordados foi a formação dos magistrados. Logo após a conferência do sociólogo, o desembargador 

José Roberto Freire Pimenta, diretor da Escola Judicial do TRT da 3ª Região, relatou os desafios da 3ª Região 

para a construção da Escola Judicial, que como as demais em todo o país, trabalha com limitações legais para a 

formação. Ele lembrou que o período dedicado à formação do magistrado no Brasil é pequeno. Hoje, o curso de 

formação inicial, nos módulos nacional e regional tem duração de quatro meses, enquanto que em países da 

Europa é dedicado muito mais tempo à formação. Para Boaventura Sousa Santos é necessária uma revolução na 

formação dos magistrados. Ele destacou que os magistrados devem ser formados para a complexidade, para os 

novos desafios, para os novos riscos, pois, sobretudo, as novas gerações viverão numa sociedade de grande 

aspiração democrática e grande consciência da desigualdade social. 
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  Assinale a alternativa correta referente ao pensamento do sociólogo Boaventura de Sousa Santos: 

 

a) A administração da justiça tem uma função neutra, pois é protagonizada por juízes equidistantes dos 

interesses das partes. 

b) As características sociais, políticas, familiares, religiosas e econômica dos magistrados não influenciam as 

suas decisões. 

c) Existe uma necessidade urgente de dotar de conhecimentos culturais, sociológicos e econômicos 

os magistrados, permitindo um certo distanciamento crítico e uma autovigilância no exercício de 

suas funções. 

d) É uma falsa ideia separar os juízes em liberais e conservadores. 

e) Existem dois obstáculos que dificultam o acesso à justiça por parte das classes populares: sociais e 

culturais. 

 

QUESTÃO 5 (VALOR 0,7) - O _____________________ refere-se a coexistência de uma pluralidade de culturas, 

enquanto que __________________ distingue-se por realçar a mistura de diversas culturas na 

contemporaneidade. Enquanto o primeiro conceito estabelece fronteiras de reconhecimento e institucionalização 

das múltiplas culturas que coexistem entre si, o segundo salienta a fluidez dessas fronteiras.  

 

As lacunas acima são preenchidas com os seguintes conceitos nesta específica ordem: 

 

a) Aculturação e nacionalismo 

b) Aculturação e multiculturalismo 

c) Nacionalismo e multiculturalismo 

d) Transculturalismo e aculturação 

e) Multiculturalismo e transculturalismo 

 

QUESTÃO 6 (VALOR CADA 0,1 / TOTAL 0,7) - Leia e Responda: 

 

Texto 1: 

 

No dia 05 de maio de 2011, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) votaram em reconhecimento da união 

estável entre casais do mesmo sexo.  Diante de tal ocorrência, manifestações ocorreram em virtude desta 

decisão. A Parada do Orgulho Gay, evento que ocorreu no dia 26 de junho e reuniu cerca de 4 milhões de 

pessoas, celebrou a união estável reconhecida pelo STF. No entanto, A Marcha para Jesus, uma das grandes 

manifestações religiosas do planeta e que reuniu aproximadamente 1 milhão de manifestantes, condenou a 

decisão do Supremo Tribunal. 

 

Texto 2: Leia o texto a seguir: 

Uma notável virada na história do casamento teve início na década final do século XX, com a institucionalização 

oficial do casamento homossexual, ou “parceria”. [...] O reconhecimento da homossexualidade como forma 

legítima de sexualidade foi parte da revolução sexual do ocidente. Ela está agora descriminalizada onde era ainda 

um delito, e em 1973 foi retirada da lista de desordens mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Em 1975, a 
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Comissão de Serviços Civis dos EUA retirou sua interdição à contratação de homossexuais. Logo, a discriminação 

dos homossexuais é que passou a ser considerada um delito. A igualdade em relação à “orientação sexual” esteve 

nas normas para a nomeação de prefeitos na Holanda na década de 1980, por exemplo. Grande avanço 

internacional foi sua inclusão na Constituição Sul-Africana pós-apatheid [em 1996]. 

[...] Entretanto, o que é interessante nesse nosso contexto particular são as reivindicações de gays e lésbicas pelo 

direito ao casamento e a aceitação parcial de sua exigências. O maior progresso aconteceu no norte da Europa 

[...]. [...] as parcerias de mesmo sexo foram inicialmente institucionalizadas na Escandinávia como tantas outras 

coisas da moderna mudança da família. Desde 1970, as autoridades suecas reconheciam alguns direitos gerais 

de coabitação dos parceiros do mesmo sexo, reconhecimento sistematizado em 1987 no Ato dos Coabitantes 

Homossexuais. A primeira legislação nacional sobre parcerias registradas entre casais do mesmo sexo foi 

aprovada na Dinamarca, em 1989, e serviu de modelo para outros países escandinavos. Na Holanda, a lei sobre 

parcerias registradas está em efeito desde 1998, na França desde 1999, abrangendo eia o texto a seguir: 

Uma notável virada na história do casamento teve início na década final do século XX, com a institucionalização 

oficial do casamento homossexual, ou “parceria”. [...] O reconhecimento da homossexualidade como forma 

legítima de sexualidade foi parte da revolução sexual do ocidente. Ela está agora descriminalizada onde era ainda 

um delito, e em 1973 foi retirada da lista de desordens mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Em 1975, a 

Comissão de Serviços Civis dos EUA retirou sua interdição à contratação de homossexuais. 

Logo, a discriminação dos homossexuais é que passou a ser considerada um delito. A igualdade em relação à 

“orientação sexual” esteve nas normas para a nomeação de prefeitos na Holanda na década de 1980, por 

exemplo. Grande avanço internacional foi sua inclusão na Constituição Sul-Africana pós-apatheid [em 1996]. [...] 

Entretanto, o que é interessante nesse nosso contexto particular são as reivindicações de gays e lésbicas pelo 

direito ao casamento e a aceitação parcial de sua exigências. O maior progresso aconteceu no norte da Europa 

[...]. [...] as parcerias de mesmo sexo foram inicialmente institucionalizadas na Escandinávia como tantas outras 

coisas da moderna mudança da família. Desde 1970, as autoridades suecas reconheciam alguns direitos gerais 

de coabitação dos parceiros do mesmo sexo, reconhecimento sistematizado em 1987 no Ato dos Coabitantes 

Homossexuais. A primeira legislação nacional sobre parcerias registradas entre casais do mesmo sexo foi 

aprovada na Dinamarca, em 1989, e serviu de modelo para outros países escandinavos. 

Na Holanda, a lei sobre parcerias registradas está em efeito desde 1998, na França desde 1999, abrangendo 

também relações pessoais solidárias que não apenas homossexuais. [...] No Brasil, um projeto de lei do Partido 

dos Trabalhadores, então na oposição, foi apresentado antes das eleições de 2002, mas não foi ainda votado. O 

casamento não está desaparecendo. Está mudando. 

(THERBORN, G.Sexo e poder:a família no mundo, 1900-2000. São Paulo: Contexto, 2006. p.329-331.) 

 

Após ler os textos, marque  V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas: 

 

(  F ) “O casamento sempre foi entre um homem e uma mulher”. 

(  F  ) “A legalização do casamento gay vai destruir a família”. 

(  F  ) “A finalidade do casamento é apenas a procriação”. 

(  F ) “O casamento provém da natureza. O casamento gay é antinatural”. 

(  F  ) “Um casal homossexual não pode criar uma criança.” 

(  F  ) “Existe apenas uma forma correta de modelo familiar para as ciências sociais.” 

(  V  ) “Pode ocorrer mudança no modelo de família no decorrer dos tempos.” 
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QUESTÃO 7 (VALOR 0,7) – Leia e Responda: 

 

Maria da Penha 

 

Você não vai ter sossego na vida, seu moço 

Se me der um tapa 

Da dona “Maria da Penha” 

Você não escapa 

O bicho pegou, não tem mais a banca 

De dar cesta básica, amor 

Vacilou, tá na tranca 

Respeito, afinal, é bom e eu gosto 

[…] 

Não vem que eu não sou 

Mulher de ficar escutando esculacho 

Aqui o buraco é mais embaixo 

A nossa paixão já foi tarde 

[…] 

Se quer um conselho, não venha 

Com essa arrogância ferrenha 

Vai dar com a cara 

Bem na mão da “Maria da Penha” 

 

ALCIONE. De tudo o que eu gosto. Rio de Janeiro: Indie; Warner, 2007. 

 

A letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e exclusão 

social associado, principalmente, à(s): 

 

a) mudanças decorrentes da entrada da mulher no mercado de trabalho. 

b) formas de ameaça doméstica que se restringem à violência física. 

c) relações de gênero são socialmente construídas ao longo da história. 

d) violência doméstica contra a mulher relacionada à pobreza. 

e) ingestão excessiva de álcool pelos homens. 

 

 

QUESTÃO 8 (VALOR 0,7) -  Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 
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I – A faculdade de direito possui a disciplina de Sociologia e Antropologia, que discute temas como, religião, 

sexualidade, trabalho, meios de comunicação, criminalidade e muitos outros fenômenos sociais. 

 

PORQUE 

 

II – Para passar no concurso da magistratura faz-se necessário apenas conhecimento jurídico. 

 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta: 

 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

QUESTÃO 9 (VALOR 0,7) - Sim, existem diversos métodos de solução de conflitos, tanto no âmbito judicial (no 

Judiciário) como no extrajudicial (fora do Judiciário). São exemplos de métodos extrajudiciais de solução de 

conflitos: a arbitragem, as ouvidorias, o procedimento para obtenção de informações fundado na Lei de Acesso à 

Informação (Lei n. 12.527/2011), o ombudsman etc. Judicialmente, por meio da jurisdição, busca-se a solução de 

conflitos mediante a obtenção de decisões judiciais. Para tanto, a pessoa em situação de conflito precisará propor 

ação judicial para que um magistrado aprecie a causa e a decida conforme o ordenamento jurídico. Isso não 

significa, porém, que o Judiciário se limite à decisão adjudicada (sentença). Cabe ao Judiciário oferecer 

instrumentos para o tratamento adequado dos conflitos, o que inclui ações de cidadania (obtenção de 

documentos, informações etc.) e o uso de meios consensuais. 

O conflito pode apresentar-se de diversa maneira, assim também o processo social de acomodação. A 

acomodação visa diminuir o conflito entre os indivíduos e grupos.  

Diante do exposto, assinale a alternativa correta: 

a) As guerras são lutas armadas entre os indivíduos ou grupos, sendo a arbitragem o único processo de 

acomodação adequado para esse caso. 

b) O debate é uma controvérsia a respeito de pontos de vista, idéias ou crenças diferentes, entre indivíduos ou 

grupos. Para vencer o debate se faz necessário eliminar o opositor. 

c) O litígio é uma demanda judicial entre as partes contrárias, não sendo possível a aplicação do compromisso. 

d) Discussão e debate são sinônimos. 

e) A conciliação é uma forma consciente de acomodação, em que possibilita a harmonização entre os 

antagonistas. 
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QUESTÃO 10 (VALOR 0,7) - Marcadores sociais da diferença são sistemas de classificação que organizam a 

experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas categorias sociais. Marque a alternativa correta: 

 

a) O homossexualismo é uma doença que pode ser curada com psicoterapia. 

b) A orientação sexual é dividida em categorias como homem e mulher. 

c) As categorias de idade não são construções culturais, que mudam historicamente, constitutivas de 

realidades sociais específicas. 

d) A linguagem é um marcador da diferença. 

e) Diferença social é igual a Desigualdade social. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL I - GABARITO Data: 30/11/18 

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

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): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

Embora se refiram a eventos futuros, não há que se confundir a condição com o termo. Na condição 

não existe certeza quanto à ocorrência do acontecimento [...], embora este seja possível e até previsível. O 

resultado de aprovação em um concurso, as condições climáticas no dia de um espetáculo (“se chover amanhã, 

não haverá show”) e o nascimento de uma criança (“o médico disse que é para qualquer hora após o dia 20 do 

próximo mês”) são exemplos desta categoria, normalmente relacionadas a eventos futuros e incertos. 

Não se considera condição um fato passado ou presente cujo resultado é ignorado pelas partes (v.g., 

bilhete da Mega Sena relativo a concurso passado, cujo resultado da extração é ignorado pelo dono, que pretende 

repassá-lo a outrem por mais do que o preço da aposta mínima), o que leva alguns autores a rotular tais situações 

como “condição imprópria”. 

Segundo Silvio Venosa, a condição atinge os efeitos dos negócios jurídicos se assim desejarem os 

agentes, uma vez que “o ato sob condição apresenta-se como todo unitário, não devendo a condição ser 

compreendida como cláusula acessória. Trata-se de elemento integrante do negócio. A condição agrega-se 

inarredavelmente ao negócio, por vontade exclusiva das partes, (...) e não pode ser preterida, como elemento de 

validade e eficácia”. 

 

Do texto, pode-se afirmar que: 

(a) é possível que a condição se refira a um evento passado, desde que tenha ocorrência incerta. 

(b) a condição deriva exclusivamente da vontade das partes, não sendo possível condição determinada 

pela lei. 

(c) um contrato vinculado ao nascimento de uma criança sempre será um contrato vinculado a termo, e não a 

condição. 

(d) um fato presente pode sim ser considerado uma condição, desde que estipulado pela vontade das partes. 

(e) a principal característica diferenciadora da condição e do termo é a futuridade. 

 

Questão 02 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

Marcos Bernardes de Mello, ilustrado mestre alagoano, em sua conhecida obra Teoria do Fato 

Jurídico – Plano de Existência, preleciona, com clareza, que “no plano da existência não se cogita de invalidade 

ou eficácia do fato jurídico, importa, apenas, a realidade da existência. Tudo, aqui, fica circunscrito a se saber se o 

suporte fáctico suficiente se compôs, dando ensejo à incidência”. E exemplifica: “o casamento realizado perante 

quem não tenha autoridade para casar, um delegado de polícia, por exemplo, não configura fato jurídico, e, 

simplesmente, não existe. Não há se discutir, assim, se é nulo ou ineficaz, nem se precisa de ser desconstituído 

judicialmente, como costumam fazer os franceses, porque a inexistência é o não ser que, portanto, não pode ser 

qualificado”. 

Fonte: GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 19.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 397. 

 

A partir do texto acima e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de aula sobre os 

PLANOS DO NEGÓCIO JURÍDICO, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
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I – O plano de existência do negócio jurídico pressupõe a conjugação dos seguintes elementos: agente emissor da 

vontade, manifestação da vontade, objeto e forma adequada. 

 

PORQUE 

 

II – A coação física, por atingir a manifestação da vontade, atinge o plano de existência do negócio jurídico, e não 

o plano de validade. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 

(a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

(b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

(c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

 

Questão 03 (1,0 ponto): No que diz respeito aos elementos acidentais do negócio jurídico, a fixação de um 

destes elementos no caso de morte de um animal no decorrer da vida deste e outra cláusula, como a 

morte de um animal dentro do ano de 2019, ambos como meios hábeis a dar eficácia a um negócio 

jurídico, constituem exemplos, respectivamente, de: 

 

(a) condição e condição. 

(b) termo e termo. 

(c) termo e encargo. 

(d) termo e condição. 

(e) condição e termo. 

 

Questão 04 (1,0 ponto): Maria, médica cardiologista, que namora Paulo, mas com ele não mantém união 

estável, ajuizou ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda contra a empresa Biotecnologia 

Ltda.. Para tanto, sustentou que adquiriu da ré um aparelho do tipo marca-passo, que foi implantado em 

seu namorado Paulo, em caráter de urgência, mediante a emissão de um cheque no valor de R$10.000,00. 

O aparelho em questão é comumente vendido no mercado por R$4.000,00. 

Nessa situação hipotética: 

 

(a) Maria não teve sua vontade viciada, pois não agiu fundada no temor do dano iminente e considerável a Paulo. 

(b) Maria, por inexperiência, obrigou-se ao pagamento de valor desproporcional ao praticado no mercado no ato 

de celebração do negócio jurídico. 

(c) Para que o pedido seja julgado procedente, deve ficar demonstrado por Maria o dolo de aproveitamento 

da fornecedora do material. 

(d) Maria não tem legitimidade para propor a demanda, já que Paulo não é seu marido nem com ela convive em 

regime de união estável. 

(e) Segundo a legislação atual, a hipótese é de nulidade absoluta do negócio jurídico, e o juiz deve reconhecer de 

ofício o vício de consentimento mediante a prolação de sentença declaratória. 

 

Questão 05 (1,0 ponto): Francisco tomou R$300.000,00 (trezentos mil reais) emprestados de Eduardo e não 

pagou no prazo combinado. Eduardo, por sua vez, deixou de ajuizar a ação no prazo legal, dando motivo à 

prescrição. Mesmo assim, Francisco pagou Eduardo depois de transcorrido o prazo prescricional. Depois 

de realizado o pagamento, Francisco ajuizou uma ação em desfavor de Eduardo para reaver a quantia 

paga. A alegação 

 

(a) procede, porque a prescrição atinge o próprio direito de crédito e sua renúncia somente é admitida se realizada 

de maneira expressa, depois que se consumar, desde que sem prejuízo de terceiro. 

(b) procede, porque, embora a prescrição atinja não o direito, mas a pretensão, sua renúncia somente é admitida 

quando realizada de maneira expressa, antes de se consumar, desde que feita sem prejuízo de terceiro. 

(c) improcede, porque a prescrição atinge não o direito, mas a pretensão, além de admitir renúncia, de 

maneira expressa ou tácita, depois que se consumar, desde que feita sem prejuízo de terceiro. 
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(d) improcede, porque, embora apenas a decadência admita renúncia, a prescrição atinge não o direito, mas a 

pretensão. 

(e) procede, porque a prescrição atinge o próprio direito de crédito e não admite renúncia. 

 

Questão 06 (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 07 (1,0 ponto): Na aula de Direito Civil I do dia 09/11/2017, Jhuly estava copiando a matéria 

explicada pelo professor quando sua caneta Bic ponta fina falhou. Virando-se para Dona Yasmin, mais 

conhecida pelo heterônimo “Narizinho”, Jhuly pediu que ela lhe passasse uma caneta. Feliz da vida, Dona 

Yasmin teve a oportunidade de tirar de sua bolsa Carmen Steffens uma caneta Mont Blanc avaliada em 

R$15.000,00 (quinze mil reais). Jhuly, muito empolgada 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, 

Jhuly coloca a Mont Blanc em sua bolsa e, ao sair, é interpelada por Dona Yasmin que lhe pergunta se não 

estaria se esquecendo de algo. Jhuly, então, despede-se educadamente com um sonoro e motivador “Boa 

Noite”. Dona Yasmin, ao perceber que Jhuly iria mesmo embora, pergunta-lhe sobre a caneta que lhe havia 

emprestado. Jhuly para de supetão e, voltando-se para Dona Yasmin, indaga: “Me emprestou??? Como 

assim?!! Nossa, pensei que você tinha me doado!” 

Diante de tal hipótese, o negócio jurídico existente entre Jhuly e Dona Yasmin poderia ser invalidado sob a 

alegação de: 

 

(a) Erro substancial sobre o objeto. 

(b) Erro substancial sobre o negócio. 

(c) Erro substancial sobre a pessoa. 

(d) Erro de direito. 

(e) Dolo principal. 

 

 

 
“Quando uma porta se fecha, outra se abre; às vezes, olhamos tanto tempo para a que se fechou que 

perdemos a oportunidade de entrar na que se abriu.” 
(Silmar Coelho) 

 
Boa avaliação! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL I - GABARITO Data: 03/12/18 

Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 2º C 

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:  

“Só não consegue, quem desiste”. 

Ótima prova! 
 

INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão 
levadas em consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura 
importará em atribuição de nota zero para a questão.  
 

QUESTÃO ALTERNATIVA  QUESTÃO ALTERNATIVA 

1   5  

2   6  

3   7  

4      

 

1. (1,00 ponto) 
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I.  A liberdade de manifestação é garantida pela Constituição de 1988, mas, por outro lado, 

aqueles que atuarem de forma abusiva no exercício de seu direito causando danos a terceiros 

podem ser responsabilizados por seus atos.  

 

PORQUE 

 

II. Os direitos fundamentais são absolutos, o que autoriza a censura às biografias não 

autorizadas. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

 

2. (1,0 ponto) A escusa de consciência é prevista no art. 5°, VIII segundo a qual “ninguém será 

privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo 

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 

prestação alternativa, fixada em lei". Considerando que um brasileiro se recusa a cumprir 

obrigação legal a todos imposta, por motivos de crença religiosa, assinale a alternativa correta: 

 

a) nada lhe poderá ser exigido, porque a liberdade de crença religiosa é um dos postulados da 

Constituição Federal. 

b) terá seus direitos políticos suspensos, se recusar cumprir prestação alternativa. 

c) perderá a nacionalidade. 

d) será extraditado. 

 

3. (1,00 ponto) “O Supremo Tribunal Federal (STF), a Corte constitucional do Brasil, tem entre 

suas atribuições promover o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. Para 

cumprir este papel, a Suprema Corte utiliza um sistema híbrido, inspirado nos modelos anglo-

saxão (Estados Unidos e Reino Unido) e europeu-continental, tendo em mãos instrumentos 

que facilitam e geram economia de tempo ao julgamento de controvérsias sobre a 

interpretação da Carta Magna: as ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs), as ações 

declaratórias de constitucionalidade (ADCs) e as arguições de descumprimento de preceito 

fundamental (ADPFs), cujas leis regedoras completam uma década neste final de ano. No 
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controle de constitucionalidade difuso – também chamado de "sistema aberto" –, todos os 

órgãos do Poder Judiciário realizam o controle. Este modelo foi criado pelos Estados Unidos. 

Já o controle concentrado – conhecido também como "sistema reservado" –, foi adotado 

inicialmente na Áustria. Ele permite que somente poucos órgãos do Judiciário tomem decisões 

a respeito da constitucionalidade de atos, sendo que quase sempre o controle é competência 

exclusiva de um só órgão, geralmente o mais elevado do Judiciário, como a Suprema Corte”. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=115824 >. 

Considerando o sistema adotado pelo Brasil, assinale a alternativa correta: 
 

a) A Ação Direta de Inconstitucionalidade integra o denominado controle de constitucionalidade 

difuso. 

b) Não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental quando o fundamento da 

controvérsia constitucional recair sobre lei ou ato normativo municipal. 

c) A Ação Declaratória de Constitucionalidade e o Mandado de Injunção podem ser propostos 

por qualquer pessoa, por via principal ou via incidental. 

d) Os legitimados para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade também podem 

propor a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 

4. (1,0 ponto) Constituição Federal de 1988 enumera uma série de direitos e garantias 

fundamentais, como também assevera a existência de inúmeros princípios. Em seu Artigo 5°, 

inciso LVII, descreve “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória"; já o seu inciso II descreve“ ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Diante do exposto, os incisos discorrem, 

respectivamente, sobre quais princípios constitucionais? 

 

a) princípio do juiz natural e da legalidade. 

b) princípio da razoável duração do processo e da retroatividade. 

c) princípio do juiz natural e da irretroatividade da lei. 

d) princípio da presunção da inocência e da legalidade. 

 

5. (1,0 ponto) A Constituição Federal estabelece que o Supremo Tribunal Federal é o 

órgão responsável por processar e julgar as extradições solicitadas por Estado estrangeiro. 

Sobre o tema, assinale a alternativa correta: 
 

a) Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira 

ou ter filho brasileiro. 

b) O brasileiro naturalizado não pode ser extraditado em nenhuma hipótese. 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

c) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de crime comum praticado após a 

naturalização. 

d) O brasileiro nato pode ser extraditado em caso de crime de tráfico de drogas. 

 

6. (1,0 ponto) Assinale a alternativa que completa, respectivamente, a frase a seguir: 

“São brasileiros __________ os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 

estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, são ________ 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, são brasileiros 

________ os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer 

deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil”. 

 

a) natos, naturalizados, natos. 

b) naturalizados, natos, naturalizados. 

c) natos, natos, naturalizados. 

d) naturalizados, naturalizados, natos. 

 

7. (1,00 ponto) Considerando as ações de controle de constitucionalidade, assinale a 

alternativa correta: 

I. O Controle de constitucionalidade é uma averiguação da compatibilidade de uma lei ou ato 

normativo, tendo como parâmetro a Constituição Federal, já que é a Carta Magna que 

fundamenta todo o ordenamento jurídico, não podendo, portanto, ser contrariada por norma 

inferior. 

II. A Ação Direta de Inconstitucionalidade é Instrumento de controle concentrado de 

constitucionalidade adequado para a impugnação de norma municipal em face da Constituição 

Federal de 1988. 

III. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 

segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por 

maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir 

que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a 

ser fixado. 

a) Apenas I está correta.  

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) I, II e III estão corretas.  
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova SUBSTITUTIVA Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO PENAL I - GABARITO Data: 29/11/18 

Professor(a): Matheus Santos Medeiros Turma: 2ª C 

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”. 

Obs.: O resultado da Prova Substitutiva poderá ser objeto de recurso especial, devendo este ser apresentado à Coordenação 

de Curso no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do resultado. 
 

Questões: 
 

 

01) (valor 1,0) A teoria do erro detém grande importância para avaliação da responsabilidade penal de indivíduo 

acusado do cometimento de delito. Nesse sentido, analise as proposições abaixo e julgue V (verdadeiro) e F 

(falso) e em seguida marque a última alternativa correta correspondente. 

 

I – (   ) No erro de tipo, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite 

a punição por crime culposo, se previsto em lei. 

 

II – (   ) O erro quanto à pessoa (aberratio in persona) contra a qual o crime é praticado isenta de pena. Não 

se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o 

agente queria praticar o crime. 

 

III – (   ) No erro sobre a pessoa não há erro de execução, e sim de representação, ou seja, a execução é 

perfeita, entretanto o agente representa erroneamente a vítima. 

 

IV – (   ) Quanto ao erro na execução o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, atinge 

pessoa diversa da pretendida, apesar de corretamente representá-la. A vítima é corretamente 

representada, entretanto houve falha na execução do crime. 

 

a) V,F,V,V. 

b) V,V,V,V. 

c) V,F,F,V. 

d) V,F,V,F. 

e) F,F,V,F. 

 

02) (valor 1,0) Atente para o seguinte caso fático e, depois, analise as asserções e sua relação: 

 

 Tício, a fim de cuidar do machucado de seu filho Mévio,que acabou de cair da bicicleta, aplica sobre o ferimento 

da criança ácido corrosivo, pensando tratar-se de uma pomada cicatrizante, vindo a agravar o ferimento.  

 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

I – no caso em questão houve erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal ao passo que: “o erro 

sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, 

se previsto em lei”. 

 

PORQUE 

 

II – Tício agiu com falsa percepção da realidade, acreditava estar em um estado positivo. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

  

 03) (valor 1,0) Analise a frase abaixo e, em seguida, preencha corretamente as lacunas: 

“Existe_________ quando o agente prevê o resultado, mas espera, sinceramente, que não ocorrerá; configura- se 

_________ quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois ele quer algo 

diverso, mas, prevendo que o evento possa ocorrer, assume assim mesmo a possibilidade de sua produção.”  

 

a) dolo indireto ... dolo alternativo. 

b) dolo eventual ... culpa consciente. 

c) culpa inconsciente ... culpa consciente . 

d)culpa consciente ... dolo eventual. 

e) culpa inconsciente ... dolo eventual. 

 

04) (valor 1,0) EMENTA Habeas corpus. Furto de quadro denominado "disco de ouro". Premiação conferida 

àqueles artistas que tenham alcançado a marca de mais de cem mil discos vendidos no País. Valor sentimental 

inestimável. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Bem restituído à vítima. 

Irrelevância. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Paciente reincidente específico em delitos contra o 

patrimônio, conforme certidão de antecedentes criminais. Precedentes. Ordem denegada. 1. As circuns tâncias 

peculiares do caso concreto inviabilizam a aplicação do postulado da insignificância à espécie. Paciente que 

invadiu a residência de músico, donde subtraiu um quadro denominado "disco de ouro", premiação a ele 

conferida por ter alcançado a marca de mais de cem mil discos vendidos no País. 2. Embora a res subtraída 

não tenha sido avaliada, essa é dotada de valor sentimental inestimável para a vítima. Não se pode, tão 

somente, avaliar a tipicidade da conduta praticada em vista do seu valor econômico, especialmente porque, no 

caso, o prejuízo suportado pela vítima, obviamente, é superior a qualquer quantia pecuniária. 3. Revela -se 

irrelevante para o caso o argumento da defesa de que o bem teria sido restituído à vitima, pois ocorreu em 

circunstâncias alheias à vontade do paciente. Segundo o inquérito policial o paciente foi abordado por policiais 

militares em via pública na posse do objeto furtado, o que ensejou a sua apreensão e, consequentemente, a 

sua restituição. 4. Impossibilidade de acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente, 

especialmente porque a folha de antecedentes criminais que instrui a impetração demonstra a presença de 

outros delitos contra o patrimônio por ele praticados. Com efeito, esses aspectos dão claras  demonstrações de 

ser ele um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. 5. Conforme a jurisprudência desta 
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Corte, o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como 

um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do 

Poder Judiciário (HC nº 96.202/RS, DJe de 28/5/10). 6. Ordem denegada. 

(STF - HC: 107615 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/09/2011, Primeira Turma, Data 

de Publicação: DJe-192 DIVULG 05-10-2011 PUBLIC 06-10-2011). 

No que tange ao crime de furto e a aplicação do princípio da insignificância avalie as asserções a seguir e a 

relação proposta entre elas: 

 

I – O princípio da insignificância é uma CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE 

MATERIAL. É um postulado hermenêutico voltado à descriminalização de condutas formalmente típicas 

(Min. Gilmar Mendes).  

 

PORQUE 

 

 II – Segundo a jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes 

os seguintes requisitos cumulativos: 1) Mínima ofensividade da conduta; 2) Nenhuma periculosidade 

social da ação; 3) Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) Inexpressividade da lesão 

jurídica provocada. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

 

05) (valor 1,0) Considere a Ementa abaixo e, em seguida, responda. 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 85.272 - RS (2017/0131630-4) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO 

RECORRENTE : ANNICIO ALVES DE SOUZA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EMENTA 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. 

INUTILIZAÇÃO DE UM CONE. IDOSO COM 83 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS. PRIMÁRIO. PECULIARIDADES 

DO CASO CONCRETO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA N. 599/STJ. JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A subsidiariedade do direito penal não permite tornar 

o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas que não produzam efetivo dano. A falta 

de interesse estatal pelo reflexo social da conduta, por irrelevante dado à esfera de direitos da vítima, torna 

inaceitável a intervenção estatal-criminal. 2. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a 

incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade 

da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. A despeito do teor do enunciado sumular n. 

599, no sentido de que O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, as 

peculiaridades do caso concreto – réu primário, com 83 anos na época dos fatos e avaria de um cone avaliado em 

menos de R$ 20,00, ou seja, menos de 3% do salário mínimo vigente à época dos fatos – justificam a mitigação 
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da referida súmula, haja vista que nenhum interesse social existe na onerosa intervenção estatal diante da 

inexpressiva lesão jurídica provocada. 3. Recurso em habeas corpus provido para determinar o trancamento da 

ação penal n. 2.14.0003057-8, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Gravataí/RS. 

 

Súmula 599 - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. (Súmula 599, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017). 

 

Considerando a leitura feita acima, pode-se aferir que na decisão do STJ em relação à súmula 599 o órgão: 

 

a) ignorou a súmula 599. 

b) invalidou a súmula 599, não tendo esta aplicabilidade no ordenamento jurídico doravante. 

c) reduziu a sua aplicação considerando o caso concreto em que não havia interesse social na punição tendo em 

vista a inexpressiva lesão provocada. 

d) errou ao julgar o recurso. 

e) não considerou as peculiaridades do caso concreto. 

 

06) (valor 1,0) Quanto a dolo e culpa julgue os itens: 

 

I (   ) – Na Culpa consciente o agente prevê o resultado decidindo prosseguir com sua conduta, 

acreditando que pode evitar o perigo ou que nunca ocorrerá. 

 

II (    ) – Na Culpa inconsciente o agente não prevê o resultado que, entretanto, lhe era inteiramente 

previsível (culpa sem previsão, culpa com previsibilidade. 

 

III (      ) –  Dolo é a vontade inconsciente de querer praticar a infração penal.  

 

IV (      ) –  Dolo eventual: o agente prevê pluralidade de resultados, porém dirige sua conduta na realização 

de um deles, ACEITANDO produzir o outro.  

 

V (     ) – No dolo específico o agente tem vontade de realizar a conduta descrita no tipo penal sem fim 

específico.  

 

a) V,V,F,V,F. 

b) V,V,V,V,F. 

c) F,V,V,V,F. 

d) F,V,F,V,F. 

e) Todas estão corretas. 

 

07) (valor 0,5) Em relação aos crimes marque a alternativa CORRETA: 

a) Crimes de mera conduta possui conduta e resultado dispensável.  

b) Nos crimes materiais, o tipo penal descreve a conduta e o resultado naturalístico não é exigido.  

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27599%27).sub.#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27599%27).sub.#TIT1TEMA0
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c) Preterdoloso se diz o crime em que a totalidade do resultado representa um excesso de fim (isto é o 

agente quis um minus e ocorreu um majus), de modo que há uma conjugação de dolo (no antecedente) 

e de culpa (no subsequente).  

d) Crime comum exige condição especial do agente. 

e) Crime bipróprio exige condição especial do sujeito ativo. 

 

08) (valor 0,5) Julgue os itens a respeito das Excludentes de Ilicitude: 

I - (   ) Não há crime quando o agente pratica o fato: - em estado de necessidade;  - em legítima defesa; em 

estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

 

II - (   ) Não se pune o aborto permitido. 

 

III - (   ) No estado de necessidade há conflito entre VÁRIOS BENS JURÍDICOS diante de uma situação de 

perigo.  

 

IV – (   ) No estado de necessidade trata-se de agressão injusta. 

 

V - (   ) Na legítima defesa o perigo decorre de fato HUMANO, ANIMAL ou NATURAL. 

 

a) F,V,V,F,F. 

b) V,V,V,V,F. 

c) Todas estão corretas. 

d) V,V,F,F,F. 

e) V,V,V,F,F. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA - GABARITO Data: 04/12/18 

Professor(a): MILENE BRANDÃO PEREIRA Turma: 2º C 

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 (Valor 0,7) - Leia atentamente o texto e responda a questão assinalando uma das 

alternativas abaixo. 

 

“Max Weber frequentemente utilizou a imagem da máquina na análise da natureza da organização 

burocrática. Tal como uma máquina, a burocracia era o sistema de utilização de energias para a 

execução de tarefas específicas. O membro de uma burocracia ‘é apenas uma peça em um mecanismo 

móvel que lhe prescreve uma marcha essencialmente fixa. A burocracia, em comum com a máquina, 

poderia ser posta a serviço de muitas questões diferentes. Mais ainda, uma organização burocrática 

funciona tão eficientemente a ponto de seus membros serem ‘desumanizados’: a burocracia 

‘desenvolvida mais perfeitamente... mais completamente tem sucesso em eliminar das atribuições dos 

funcionários amor, ódio e todos os elementos puramente pessoais, irracionais e emocionais que 

escapem ao cálculo’. [...] O avanço da burocracia aprisionava as pessoas na Gehäuse der Hörigkeit, a 

‘jaula de ferro’ da divisão especializada do trabalho da qual dependia a administração da ordem social e 

econômica moderna [...]”. GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros com o 

pensamento social clássico e contemporâneo. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998, p. 58-59. 

   

Segundo o texto acima, sobre o conceito de burocracia de Max Weber, é correto afirmar que 

 

a) a burocracia é um sistema eficiente de organização do trabalho somente quando é aplicado em 

poucas questões específicas.    

b) a burocracia consiste em um sistema de divisão especializada do trabalho que busca a 

eficiência a partir de atribuições impessoais, racionais e calculadas impostas aos seus 

funcionários.    

c) os funcionários burocráticos podem se expressar livremente, desde que dentro de regras prescritas 

de forma impessoal e calculada.    

d) a burocracia é um sistema arcaico que deve ser superado por outros processos de administração do 

trabalho típicos da modernidade.    

e) nenhuma das alternativas acima pode ser afirmada corretamente sobre o conceito de burocracia. 
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QUESTÃO 02 (VALOR 0,7) -  Você pode até acreditar que “não ver cor” é algo positivo, o problema é 

que quase sempre, as mesmas pessoas que não enxergam cores também não percebem quando estão 

sendo racistas. Não enxergar cor em uma sociedade é um privilégio reservado para aqueles que não 

são constantemente vistos e julgados com olhar diferenciado/seletivo em ambientes não periféricos. 

Não há nada de errado em reconhecer que somos sim diferentes. Muito pelo contrário: enxergar 

diferenças nos permite reconhecer que justamente por não sermos iguais é que temos diferentes 

tratamentos socialmente. (Fonte: GELEDES. 12 Frases Racistas Que Todo Negro Já Ouviu. 

Disponível em: <https://www.geledes.org.br/12-frases-racistas-que-todo-negro-ja-ouviu-na-vida/>. 

Acesso em 27 nov 2018) 

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

 

I – NÃO DEVO ENXERGAR CORES, DEVO ENXERGAR APENAS SERES HUMANOS. 

 

PORQUE 

 

II – NO MOMENTO EM QUE EU HIERARQUIZO UM SUJEITO EM DECORRÊNCIA DA RAÇA, EU 

ESTOU PRODUZINDO DIFERENÇA. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta: 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

QUESTÃO 03 (VALOR 0,7) – Leia o texto e marque a alternativa correta referente a BUROCRACIA: 

 

O poder do Estado utiliza a burocracia como meio de controle social, tanto do território como de 

uma população. Através de tecnologias que facilitam a organização de informações e agilizam o 

procedimento, a burocracia é capaz de “conhecer os cidadãos”, pois através dela somos obrigados a 

fornecer informações e dados importantes de nossa vida e atividades ao Estado. A burocracia pode 

planejar várias intervenções na vida das pessoas e influenciar os seus comportamentos. A organização 

burocrática contribui com o direito em relação ao controle social sobre o comportamento das pessoas. 

Sem ela o direito não poderia ser aplicado, porém a burocracia oferece uma rede de informações 

administradas pelo Estado, que organizam a sociedade. 
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Sendo assim, a organização burocrática é uma condição importante de eficácia do direito no Estado, 

proporcionando o controle social da população. (Manual de Sociologia Jurídica. Disponível em: 

<http://meudiariodedireito.blogspot.com/2013/03/sociologia-juridica-burocracia-resumo.html>. 

 

a) A hierarquia da autoridade só se manifesta quando o Estado atua por meio da Polícia Militar. 

b) A distribuição de atividades conforme as características da burocracia, ocorre por meio da 

pessoalidade nas relações. 

c) A burocracia não considera a competência e a meritocracia. 

d) A burocracia permite uma previsibilidade do funcionamento. 

e) Prevalece na burocracia o caráter informal das comunicações. 

 

QUESTÃO 04 (VALOR 0,7) - Os marcadores sociais da diferença são um campo de estudo das 

ciências sociais que tentam explicar como são constituídas socialmente as desigualdades e hierarquias 

entre as pessoas. São sistemas de classificação que organizam a experiência ao identificar certos 

indivíduos com determinadas categorias sociais. 

 

Com relação aos MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA, marque a alternativa correta: 

 

a) Gênero não faz parte dos marcadores sociais da diferença, pois está atrelado apenas a 

questões biológicas que separam o sexo masculino do sexo feminino. 

b) Os marcadores sociais da diferença só podem ser considerados de forma isolada e não 

combinada entre eles. 

c) Não existe o marcador social “raça”, pois a análise considera apenas a categoria “humano”. 

d) A idade ou faixa etária é um marcador social que deve ser pensando não apenas no 

aspecto cronológico, mas também no contexto cultural da sociedade em que o sujeito 

está inserido. 

e) Desigualdade e diferença podem ser usados como sinônimos. 

 

QUESTÃO 05 (VALOR 0,7) - De um ponto de vista econômico, a globalização é a forma como os 

mercados de diferentes países interagem e aproximam pessoas e mercadorias. A superação de 

fronteiras gerou uma expansão capitalista que tornou possível realizar transações financeiras e expandir 

os negócios para mercados distantes e emergentes. O complexo fenômeno da globalização resulta da 

consolidação do capitalismo, dos grandes avanços tecnológicos e da necessidade de expansão do fluxo 

comercial mundial. As inovações nas áreas das telecomunicações e da informática (especialmente com 

a Internet) foram determinantes para a construção de um mundo globalizado. 

 

Marque a alternativa correta em relação a globalização: 
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a) A globalização busca integrar os mercados, sendo assim, não produz desigualdades sociais. 

b) A globalização ocorre de forma homogênea no mundo. 

c) Existe apenas um tipo de globalização, pois o mundo todo está integrado por meio dela. 

d) A globalização não atingiu a forma de direito de cada Estado, pois esses possuem soberania 

diante dos demais. 

e) A diferença entre a globalização que ocorreu no século XIX e a globalização nos moldes 

atuais é que a primeira contribuiu para o fortalecimento dos Estados centrais 

(Ocidentais), enquanto a atual globalização produz o enfraquecimento dos poderes do 

Estado. 

QUESTÃO 06 (VALOR 0,7) - O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos realizou, na última 

sexta-feira, dia 21 de setembro, conferência sobre o tema “Democratização do Acesso à Justiça”, no 

auditório da faculdade de Direito da UFMG, onde também lançou o livro “Para uma Revolução 

Democrática da Justiça”. O evento reuniu magistrados, advogados, estudantes, lideranças de 

movimentos populares de Minas Gerais e professores. Um dos temas abordados foi a formação dos 

magistrados. Logo após a conferência do sociólogo, o desembargador José Roberto Freire Pimenta, 

diretor da Escola Judicial do TRT da 3ª Região, relatou os desafios da 3ª Região para a construção da 

Escola Judicial, que como as demais em todo o país, trabalha com limitações legais para a formação. 

Ele lembrou que o período dedicado à formação do magistrado no Brasil é pequeno. Hoje, o curso de 

formação inicial, nos módulos nacional e regional tem duração de quatro meses, enquanto que em 

países da Europa é dedicado muito mais tempo à formação. Para Boaventura Sousa Santos é 

necessária uma revolução na formação dos magistrados. Ele destacou que os magistrados devem ser 

formados para a complexidade, para os novos desafios, para os novos riscos, pois, sobretudo, as novas 

gerações viverão numa sociedade de grande aspiração democrática e grande consciência da 

desigualdade social. 

  Assinale a alternativa correta referente ao pensamento do sociólogo Boaventura de Sousa 

Santos: 

 

a) A administração da justiça tem uma função neutra, pois é protagonizada por juízes equidistantes 

dos interesses das partes. 

b) As características sociais, políticas, familiares, religiosas e econômica dos magistrados não 

influenciam as suas decisões. 

c) Existe uma necessidade urgente de dotar de conhecimentos culturais, sociológicos e 

econômicos os magistrados, permitindo um certo distanciamento crítico e uma 

autovigilância no exercício de suas funções. 

d) É uma falsa ideia separar os juízes em liberais e conservadores. 

e) Existem dois obstáculos que dificultam o acesso à justiça por parte das classes populares: 

sociais e culturais. 
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QUESTÃO 07 (VALOR 0,7) - O _____________________ refere-se a coexistência de uma pluralidade 

de culturas, enquanto que __________________ distingue-se por realçar a mistura de diversas culturas 

na contemporaneidade. Enquanto o primeiro conceito estabelece fronteiras de reconhecimento e 

institucionalização das múltiplas culturas que coexistem entre si, o segundo salienta a fluidez dessas 

fronteiras.  

 

As lacunas acima são preenchidas com os seguintes conceitos nesta específica ordem: 

 

a) Aculturação e nacionalismo 

b) Aculturação e multiculturalismo 

c) Nacionalismo e multiculturalismo 

d) Transculturalismo e aculturação 

e) Multiculturalismo e transculturalismo 

 

QUESTÃO 08 (VALOR 0,7) – Leia e Responda: 

 

Maria da Penha 

 

Você não vai ter sossego na vida, seu moço 

Se me der um tapa 

Da dona “Maria da Penha” 

Você não escapa 

O bicho pegou, não tem mais a banca 

De dar cesta básica, amor 

Vacilou, tá na tranca 

Respeito, afinal, é bom e eu gosto 

[…] 

Não vem que eu não sou 

Mulher de ficar escutando esculacho 

Aqui o buraco é mais embaixo 

A nossa paixão já foi tarde 

[…] 

Se quer um conselho, não venha 

Com essa arrogância ferrenha 

Vai dar com a cara 

Bem na mão da “Maria da Penha” 

 

ALCIONE. De tudo o que eu gosto. Rio de Janeiro: Indie; Warner, 2007. 
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A letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e 

exclusão social associado, principalmente, à(s) 

 

a) mudanças decorrentes da entrada da mulher no mercado de trabalho. 

b) formas de ameaça doméstica que se restringem à violência física. 

c) relações de gênero são socialmente construídas ao longo da história. 

d) violência doméstica contra a mulher relacionada à pobreza. 

e) ingestão excessiva de álcool pelos homens. 

 

 

QUESTÃO 09 (VALOR 0,7) - Marcadores sociais da diferença são sistemas de classificação que 

organizam a experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas categorias sociais. Marque a 

alternativa correta: 

 

a) O homossexualismo é uma doença que pode ser curada com psicoterapia. 

b) A orientação sexual é dividida em categorias como homem e mulher. 

c) As categorias de idade não são construções culturais, que mudam historicamente, constitutivas 

de realidades sociais específicas. 

d) A linguagem é um marcador da diferença. 

e) Diferença social é igual a Desigualdade social. 

 

 

QUESTÃO 10 (VALOR 0,7) - Leia o texto e identifique a alternativa que melhor responde à questão que 

o segue: 

 

 

Um Brasil de cotas raciais? 

[...] 

“A maneira mais efetiva de reduzir as desigualdades sociais é pela generalização da educação basica 

de qualidade e pela abertura de bons postos de trabalho. Cotas raciais, mesmo se eficazmente 

implementadas, promoverão somente a ascensão social de um reduzido número de pessoas, não 

alterando os fatores mais profundos que determinam as iniquidades sociais. 

[...] 
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Que Brasil queremos? Um país no qual as escolas eduquem as crianças pobres, independentemente 

da cor ou raça, dando-lhes oportunidade de ascensão social e econômica; no qual as universidades se 

preocupem em usar bem os recursos e formar bem os alunos. No caso do ensino superior, o melhor 

caminho é aumentar o número de vagas nas instituições públicas, ampliar os cursos noturnos, difundir 

os cursos de pré-vestibular para alunos carentes, implantar campus em áreas mais pobres, entre outras 

medidas. Devemos almejar um Brasil no qual ninguém seja discriminado, de forma positiva ou negativa, 

pelo cor ou raça: que se valorize a diversidade como um processo vivaz que deve permanecer livre de 

normas impostas pelo Estado a indivíduos que não necessariamente querem se definir segundo 

critérios raciais” (publicado em 14 de abril de 2006 no Correio Braziliense, de autoria de Marcos Chor 

Maio e Ricardo Ventura Santos – reproduzido na página 291 do livro Divisões perigosas, de Peter Fry e 

outros, editora Civilização brasileira, 2007). 

 

Segundo a perspectiva dos autores, QUAL seria o provável efeito da utilização de cotas raciais 

para o enfrentamento das desigualdades sociais? 

 

a) O rebaixamento da qualidade do ensino superior, assim como a racialização das identidades sociais. 

b) A superação das desigualdades raciais, tal qual o abandono gradual de práticas de preconceito 

racial. 

c) A continuidade das desigualdades sociais, apesar da diminuição das tensões racial-identitárias. 

d) A superação das desigualdades raciais, assim como um aumento na escolaridade média do 

brasileiro. 

e) A continuidade das desigualdades sociais, bem como a fixação arbitrária de identidades 

raciais. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL II - GABARITO      Data: 29/11/18 

Professor(a): Adriano Cielo Dotto 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:  
Questão 01 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 

A palavra novação origina-se da expressão latina novatio (novus, novo, nova obligatio). 
Já a conheciam os romanos, que a definiam como a “transferência (translatio, transfusio) duma dívida 

antiga para uma obrigação nova”. 
Comparando a novação romana com a sua definição moderna, RUGGIERO observa que 

“profundamente diversas são, porém, como dissemos, a forma, a estrutura íntima e a função da novação no direito 
moderno e no romano, especialmente se se considera, mais que o Justiniano, o direito clássico”. 

A despeito, porém, de não haver precisa identidade entre os institutos romano e moderno, o que é 
perfeitamente compreensível em face da natural evolução do Direito, o fato é que, indiscutivelmente, o Direito 
Romano é a fonte histórica mais importante da novação. 
 
Fonte: GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: obrigações. 17.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 229. 
 
A partir do texto acima e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de aula sobre 
NOVAÇÃO, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
 
I – Dá-se a novação quando, por meio de uma estipulação negocial, as partes criam uma nova obrigação, 
destinada a substituir e extinguir a obrigação anterior. 
 

PORQUE 
 
II – Só se poderá efetuar a novação se juridicamente existir uma obrigação anterior a ser novada, mesmo que esta 
seja anulável. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 
(a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 
(b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 
(c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
(d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
 
Questão 02 (1,0 ponto): André e Bernardo, filhos de Carla e Daniel, obrigaram-se solidariamente perante 
Eduardo e Fernando a entregar-lhes dez sacas de café em dezembro de 2014. No entanto, por problemas 
na colheita, André e Bernardo ficaram impossibilitados de cumprir com a entrega das sacas. Para ajudar 
seus filhos, como proposta, Carla e Daniel obrigaram-se solidariamente a dar quarenta sacas de milho em 
substituição à antiga obrigação (o que também a extinguiria), e isso se deu por expromissão. Eduardo e 
Fenando aceitaram a proposta e, assim, adimpliram a dívida de André e Bernardo. 
 
Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção CORRETA no que se refere à teoria das 
obrigações: 
(a) A existência de solidariedade ativa permite que Eduardo oponha a Fernando exceção pessoal que tenha em 
relação a André. 
(b) Na obrigação da entrega das dez sacas de café, a solidariedade de André e Bernardo é presumida, não 
havendo necessidade de que ela seja constituída por um ato de vontade das partes. 
(c) Caso houvesse a conversão em perdas e danos, o vínculo de solidariedade de André e Bernardo deveria ser 
afastado, de forma que Eduardo e Fernando só poderiam exigir de cada devedor a metade do valor total. 
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(d) O acordo de Eduardo e Fernando com Carla e Daniel, que substituiu a obrigação da entrega das dez 
sacas de café pela entrega de quarenta sacas de milho, independe da concordância de André e Bernardo. 
(e) Caso Eduardo venha a falecer, cada um de seus herdeiros poderá exigir de Carla e Daniel as quarenta sacas 
de milho. 
 
Questão 03 (1,0 ponto): Caio, brasileiro, solteiro, advogado, residente na Rua da Igreja, nº 05, Belém/PA, 
efetua contrato de compra e venda de um veículo automotor com Túlio, brasileiro, empresário, solteiro, 
residente na Rua São Gonçalo, nº 250, Apt. 501, Belém/PA, tendo pago o valor de R$5.000,00 e o saldo de 
R$20.000,00, em vinte prestações mensais e sucessivas, sendo a primeira vencendo no dia 05/02/2009. O 
local do pagamento ajustado no contrato foi o endereço comercial do vendedor, situado na Rua das 
Oliveiras, nº 55, Belém/PA. No momento do pagamento da terceira prestação, o adquirente dirigiu-se ao 
referido local para quitar seu débito, sendo surpreendido com a ausência do credor, sendo certo que no 
local havia uma placa indicando a mudança da empresa para a Rua dos Coveiros, nº 120, Belém/PA. 
Chegando ao referido local, no último dia designado para o pagamento da prestação, não alcançou êxito 
no seu intento. No dia seguinte, retornou ao local e foi surpreendido pela notícia de que o credor somente 
receberia o pagamento com os acréscimos decorrentes da mora, uma vez que o pagamento pretendido 
estaria fora do prazo pactuado. Diante de tal circunstância, o devedor buscou o depósito extrajudicial 
preparatório de ação consignatória. De acordo com tal contexto, analise as afirmativas a seguir: 
 
I – Há evidente mora debendi, tendo em vista que o devedor não cumpriu sua obrigação no prazo ajustado 
contratualmente. 
II – Nas obrigações quesíveis, como no caso do enunciado, cabe ao devedor buscar o credor no local onde ele se 
encontrar, para satisfazer a obrigação, o que não ocorreu. 
III – Sendo obrigação portável, o devedor deve cumprir a prestação no local ajustado. Qualquer mudança de local 
deve ser comunicada formalmente ao devedor. 
IV – Havendo mora do credor, não se podem cobrar quaisquer acréscimos na prestação devida. 
V – A mudança, sem prévio aviso, do local do pagamento e a posterior recusa no recebimento da prestação 
devida caracterizam a mora accipiendi. 
 
Assinale: 
(a) se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas. 
(b) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. 
(c) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas. 
(d) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 
(e) se somente as afirmativas III, IV e V estiverem corretas. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Marieta, obrigada por três débitos da mesma natureza a Jandira, pretende indicar a 
qual deles oferecerá pagamento, já que todos os débitos são líquidos e vencidos. Nessa situação 
hipotética, Marieta deverá valer-se da: 
 
(a) dação em pagamento. 
(b) imputação do pagamento. 
(c) compensação. 
(d) sub-rogação legal. 
(e) sub-rogação convencional. 
 
Questão 05 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 

O principal efeito da confusão é a extinção da obrigação. 
Entretanto, vale lembrar que, se a confusão se der na pessoa do credor ou devedor solidário, a 

obrigação só será extinta até a concorrência da respectiva parte no crédito (se a solidariedade for ativa), ou na 
dívida (se a solidariedade for passiva), subsistindo quanto ao mais a solidariedade [...]. 

Isso quer dizer que a confusão operada em face de um desses sujeitos não se transmite aos demais, 
mantidas as suas respectivas quotas. 

Por fim, cumpre-nos analisar a hipótese de restabelecimento da obrigação [...]. 
Nesse caso, é de clareza meridiana o fato de que a obrigação não teria sido definitivamente extinta. 

Senão não poderia ressurgir, tal qual Fênix, das cinzas. Trata-se, na verdade, da ocorrência de causa que apenas 
suspende ou paralisa a eficácia jurídica do crédito, restabelecendo-se, posteriormente, a obrigação, com toda a 
sua força. 
Fonte: GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: obrigações. 17.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 288. 
 
Do texto, pode-se afirmar que: 
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(a) a confusão não gera outros efeitos além da extinção da obrigação. 
(b) se a confusão disser respeito a um dos devedores solidários, a solidariedade será considerada extinta em 
relação aos demais. 
(c) se a confusão pode cessar, então é correto dizer que não houve verdadeiramente a extinção da 
obrigação, mas somente a paralisação da sua eficácia jurídica. 
(d) uma vez operada a confusão, não há a menor possibilidade de que ela seja restabelecida. 
(e) a confusão operada em relação a um dos credores solidários, obrigatoriamente será transmitida aos demais. 
 
Questão 06 (1,0 ponto): Joaquina, credora de Júlio no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), aceitou no 
vencimento da dívida, para adimplir a obrigação, um veículo de igual valor oferecido por Júlio. A dívida foi, 
então, quitada. Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições do Código Civil brasileiro, o 
adimplemento da obrigação se deu por: 
 
(a) compensação. 
(b) pagamento em consignação. 
(c) imputação do pagamento. 
(d) dação em pagamento. 
(e) novação. 
 
Questão 07 (1,0 ponto): Renato é proprietário de um imóvel e o coloca à venda, atraindo o interesse de 
Mário. Depois de algumas visitas ao imóvel e conversas sobre o seu valor, Renato e Mário, acompanhados 
de corretor, realizam negócio por preço certo, que deveria ser pago em três parcelas: a primeira, paga 
naquele ato a título de sinal e princípio de pagamento, mediante recibo que dava o negócio por concluído 
de forma irretratável; a segunda deveria ser paga em até trinta dias, contra a exibição das certidões 
negativas do vendedor; a terceira seria paga na data da lavratura da escritura definitiva, em até noventa 
dias a contar do fechamento do negócio. Antes do pagamento da segunda parcela, Mário celebra, com 
terceiros, contratos de promessa de locação do imóvel por temporada, recebendo a metade de cada 
aluguel antecipadamente. Renato, ao tomar conhecimento de que Mário havia celebrado as promessas de 
locação por temporada, percebeu que o imóvel possuía esse potencial de exploração. Em virtude disso, 
Renato arrependeu-se do negócio e, antes do vencimento da segunda parcela do preço, notificou o 
comprador e o corretor, dando o negócio por desfeito. 
Com base na hipótese formulada, assinale a afirmativa CORRETA: 
 
(a) O vendedor perde o sinal pago para o comprador, porém nada mais lhe pode ser exigido, não sendo devida a 
comissão do corretor, já que o negócio foi desfeito antes de aperfeiçoar-se. 
(b) O vendedor perde o sinal pago para o comprador, porém nada mais lhe pode ser exigido pelo comprador. 
Contudo, é devida a comissão do corretor, não obstante o desfazimento do negócio antes de aperfeiçoar-se. 
(c) O vendedor perde o sinal pago e o comprador pode exigir uma indenização pelos prejuízos a que a desistência 
deu causa, se o seu valor superar o do sinal dado, não sendo devida a comissão do corretor, já que o negócio foi 
desfeito antes de aperfeiçoar-se. 
(d) O vendedor perde o sinal pago e o comprador pode exigir uma indenização pelos prejuízos a que a 
desistência deu causa, se o seu valor superar o do sinal dado, sendo devida a comissão do corretor, não 
obstante o desfazimento do negócio antes de aperfeiçoar-se. 
 
Questão 08 (1,0 ponto): As obrigações nascem para ser satisfeitas, implementadas, cumpridas. O 

adimplemento de uma obrigação é denominado pagamento e acarreta a liquidação, a extinção de uma 

obrigação. Dessa forma, o pagamento pode ser direto ou indireto, sendo tais formas disciplinadas 

pelo Código Civil. Por outro lado, o Código Civil também elenca duas formas de transmissão de 

obrigações, que não se confundem com o pagamento.  

 

Dentre os institutos listados a seguir, assinale o que NÃO É previsto pelo Código Civil como 

pagamento e sim como forma de transmissão de obrigação. 

 

(a) Cessão de crédito. 

(b) Remissão de dívida. 

(c) Novação. 

(d) Sub-rogação. 

(e) Dação. 

“Quando uma porta se fecha, outra se abre; às vezes, olhamos tanto tempo para a que se fechou que 
perdemos a oportunidade de entrar na que se abriu.” 

(Silmar Coelho) 
Boa avaliação! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL II - GABARITO Data: 04/12/18 

Professor(a): Samir Alves Daura 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:  
Questão 1) Vale 1 ponto. 

Observe o seguinte trecho, obtido a partir do artigo “A jurisdição constitucional no Brasil e seu significado para a 

liberdade e a igualdade”, de autoria do Ministro do STF, Gilmar Mendes: 

“Numa verdadeira democracia, os entes de representação devem agir dentro de limites prescritos, estando os seus 

atos vinculados a determinados procedimentos. As constituições contemporâneas pretendem, portanto, que os atos 

praticados pelos órgãos representativos possam ser objeto de crítica e controle. Trata-se, em verdade, de um modelo 

de fiscalização democrática dos atos do Poder Público.  

Essa colocação tem a virtude de ressaltar que a jurisdição constitucional não se mostra incompatível com um sistema 

democrático, que imponha limites aos ímpetos da maioria e discipline o exercício da vontade majoritária. Ao revés, 

esse órgão de controle cumpre uma função importante no sentido de reforçar as condições normativas da 

democracia. 

Não devemos, porém, cair na tentação da onipotência e da onipresença desta Corte em todas as questões de 

interesse da sociedade. À esfera da política cabe a formulação de políticas públicas, cumprindo o Poder Judiciário, 

nessa seara, o papel de guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, como obstáculos intransponíveis à 

deliberação política. 

Esse é um grande desafio para a jurisdição constitucional: conciliar a proteção dos direitos fundamentais e da 

democracia”. 

Diante da posição do autor, a respeito do papel do Poder Judiciário nesta quadra da história, podemos concluir que... 

 

a) Hodiernamente, o Poder Judiciário no Brasil deve se limitar a garantir o direito de liberdade, o direito de 

propriedade, bem como os direitos civis e políticos aos cidadãos, evitando atuar em esferas relacionadas a outros 

Poderes, tais como os direitos sociais e econômicos. 

b) Hodiernamente, o Poder Judiciário deverá assumir um papel de preponderância em face dos demais Poderes, 

atuando de forma incisiva sobre todas as pautas importantes para a sociedade, sobretudo em razão do claro déficit 

de materialização dos direitos fundamentais que assola o Estado brasileiro. 

c) Hodiernamente, como guardião da Constituição, ao Supremo Tribunal Federal cumprirá tão somente o papel de 

última instância do Poder Judiciário, já que a interferência da corte em atos que são próprios dos outros Poderes 

poderia representar uma ruptura do nosso atual sistema democrático. 

d) Hodiernamente, o Poder Judiciário assume relevantes atribuições, devendo atuar com independência e 

harmonia frente aos demais Poderes. Portanto, ao Judiciário, cabe a realização do controle de 

constitucionalidade, na sua via difusa ou concentrada, assim como resguardar e garantir a concretização dos 

direitos fundamentais, mas sempre respeitando os preceitos democráticos que fundamentam a República 

Federativa do Brasil. 
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Questão 2) Vale 1 ponto. 

 

 

Autor da Charge: Miguel Paiva. 

A partir das ideias sugeridas pela charge, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I – Apesar da Constituição da República de 1988 prever a existência de diversos direitos sociais, como moradia, 

saúde e alimentação, é certo que tais normas ainda carecem de aplicação prática, o que resulta em uma 

incapacidade do Estado em reduzir as enormes desigualdades sociais brasileiras. 

 

PORQUE 

 

II – Dentre todos os Poderes de Estado, aquele que mais contribui com a crise de efetividade dos direitos 

fundamentais é o Poder Judiciário, sobretudo em razão de sua estrutura insuficiente para julgar todas as demandas 

que envolvem os direitos sociais. 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

Questão 3) Vale 1 ponto. 

O Brasil adota como forma de governo a República. Nesse sentido, os governantes respondem pelos seus atos, 

havendo um controle por parte de autoridades legalmente constituídas, assim como por parte da própria população. 

Contudo, a ordem jurídica reserva determinadas imunidades aos membros dos Poderes constituídos, visando garantir 

o melhor desempenho possível de suas relevantes atribuições. A respeito das imunidades dirigidas ao Presidente da 

República, marque a alternativa correta: 

 

a) No exercício do mandato, o Presidente da República não poderá ser preso, vedando-se tanto a prisão cautelar 

quanto a prisão determinada por sentença penal condenatória. 
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b) Na vigência do mandato, o Presidente só poderá ser responsabilizado por atos correspondentes a 

infrações de natureza penal praticados no exercício da função ou em razão dela. 

c) Para ser responsabilizado por crime comum ou de responsabilidade, a Câmara dos Deputados Federais não 

precisará realizar o juízo de admissibilidade para autorizar que o Presidente da República seja processado. 

d) Na vigência do mandato, o Presidente poderá ser responsabilizado por atos correspondentes a infrações de 

natureza penal e civil, praticados no exercício da função ou mesmo fora dela. 

 

Questão 4) Vale 1 ponto. 

Observe os itens abaixo: 

 

I – A imunidade parlamentar substancial ou material corresponde à liberdade de opinião, palavras e votos. 

II – No caso de manifestações parlamentares realizadas fora do recinto do Congresso Nacional, o STF já decidiu que 

é necessário analisar se há um vínculo da manifestação com o exercício da função. 

III – A imunidade formal garante aos parlamentares apenas uma prerrogativa, qual seja, a possibilidade de sustação 

do andamento da ação penal.  

IV – Os vereadores possuem apenas a imunidade material e não a imunidade formal. 

 

a) Todos os itens são verdadeiros. 

b) Os itens I, II e IV são verdadeiros. 

c) Apenas o item III é verdadeiro. 

d) Apenas o item IV é verdadeiro. 

e) Apenas os itens II e IV são verdadeiros. 

 

Questão 5) Vale 1 ponto. 

De acordo com diversos constitucionalistas, o processo legislativo deve ser entendido como sendo o núcleo central 

do regime constitucional do Estado Democrático de Direito. Por oportuno, é justamente a partir do processo legislativo 

que o Direito é construído, tornando-se um elemento essencial de integração da sociedade em que vivemos, já que é 

a partir dele que a população estabelece um fluxo de comunicação com os seus representantes legitimamente 

eleitos. Tendo em vista as fases do processo legislativo, marque a alternativa correta: 

 

a) Durante o tramitar de um projeto de lei na Câmara dos Deputados Federais, a única Comissão que analisa o seu 

texto antes do encaminhamento para o Plenário é a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), oportunidade em que 

os parlamentares poderão realizar um controle prévio de constitucionalidade da proposição legislativa. 

b) Ao tramitar pela Casa Iniciadora, o projeto de lei será encaminhado para a Casa Revisora, oportunidade em que 

poderá apenas ser aprovado da forma como foi recebido ou aprovado com emendas. Em outras palavras, na Casa 

Revisora, o projeto de lei não poderá ser rejeitado. 

c) O procedimento legislativo abreviado é aquele que dispensa a discussão e a votação em plenário da 

proposição legislativa, permitindo-se que os projetos de lei sejam deliberados e aprovados nas próprias 

comissões. 

d) Ao ser aprovado com emendas na Casa Revisora, o projeto de lei não retorna para a Casa Iniciadora, sendo 

diretamente encaminhado para o Presidente da República para sanção ou veto. 
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Questão 6) Vale 1 ponto. 

A respeito da sanção e veto no processo legislativo, marque a alternativa correta: 

 

a) A sanção é ato unilateral do Presidente da República. Por meio dela, ele manifesta a sua concordância com 

o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo, tratando-se ainda de um ato irretratável, ou seja, que não 

pode ser revogado. 

b) A sanção pode ser expressa ou tácita. Nesse último caso, após transcorridos mais de 20 (vinte) dias úteis, o 

projeto de lei considera-se tacitamente sancionado.  

c) O veto é ato unilateral do Presidente da República, representando a sua discordância em face do projeto de lei 

aprovado no Poder Legislativo, não necessitando ser motivado. 

d) O veto sempre será expresso. Ele poderá ser total ou parcial, admitindo-se, ainda, o veto em relação a palavras ou 

expressões contidas nos dispositivos do projeto de lei. 

 

Questão 7) Vale 1 ponto. 

Tendo em vista os seus conhecimentos sobre o Judiciário, elabore um organograma a respeito desse Poder, 

abarcando os principais órgãos, compreendendo todos os tribunais superiores e suas principais ramificações. Ainda, 

deixe claro quais órgãos fazem parte da justiça comum e quais órgãos fazem parte da justiça especial. 

 

Tribunal Supremo  STF 

Órgão de controle interno  CNJ 

 

Tribunas Superiores e ramificações: 

 

TST  TRT´s  juízes do trabalho 

 

TSE  TRE´s  juízes eleitorais e juntas eleitorais 

 

STM  Conselhos de Justiça 

 

STJ: 

TJ´s  juízes de direito 

TRF´s  juízes federais 

 

Justiça comum: justiça estadual (TJ´s e juízes de direito) + justiça federal (TRF´s e juízes federais). 

 

Justiça especial: justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. 

 

Questão 8) Vale 1 ponto. 

A respeito das funções essenciais à justiça, sabemos que são elas executadas por instituições importantíssimas para 

o devido funcionamento do Poder Judiciário, já que sem elas, o aparato judicial não poderia sequer ser movimentado, 

tendo em vista as normas que fundamentam o Estado Democrático de Direito que caracteriza a República Federativa 

do Brasil. Em relação às funções essenciais à justiça, nos termos da Constituição da República de 1988, marque a 

alternativa correta: 
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a) O Ministério Público é uma instituição autônoma e independente, organizada a partir da divisão entre o Ministério 

Público da União e os diversos Ministérios Públicos estaduais. Em decorrência do princípio do federalismo, o 

Ministério Público da União é hierarquicamente superior ao Ministério Público Estadual. 

b) A Advocacia Pública é a entidade responsável pela defesa jurídica dos entes federativos, oferecendo consultoria e 

assessoramento jurídico a todos os Poderes de Estado. 

c) A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 

como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial ou extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. 

d) Em que pese a sua importância no cenário do Estado Democrático de Direito, a advocacia privada, exercida 

legitimamente pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não é considerada uma instituição essencial ao 

funcionamento da justiça. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL II - GABARITO Data: 30/11/18 

Professor(a): Raquel Lídia Gurgel Pessôa 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:  
QUESTÃO 01 (1,0 ponto) 

 
  

(...) O último levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público mostrou um sistema penitenciário caótico. São 

presídios lotados, presos condenados misturados com quem sequer foi julgado. No Nordeste, são dois presos por vaga. 

Em Pernambuco, são três. Quase 35 mil presos amontoados em 23 mil vagas. É a realidade das prisões no Rio Grande do 

Sul. O Presídio Central de Porto Alegre é considerado um dos piores do país. Além de superlotado, a estrutura é precária. 

Esgoto escorrendo pelo pátio e facções criminosas no comando. (...) No resto do país, superlotação é quase regra nos 

presídios. O Ceará, por exemplo, tem 20 mil presos e 12 mil vagas. Em maio, 14 pessoas morreram em rebeliões em seis 

unidades. Em Recife, no Conjunto de Presídios do Curado, a situação dos presos é degradante e a falta de controle do 

estado, evidente (... ) Um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, de 2015, mostra que o Nordeste é a 

região com maior taxa de ocupação do país. São quase dois homens presos por vaga. Em Pernambuco, são 3 por vaga. 

Outro problema apontado pelo conselho é a falta de separação entre os presos. Em 2015, só 10% das prisões separaram 

presos primários dos reincidentes; 22% por periculosidade; e só um terço separou os que são de grupos ou facções 

criminosas dos demais. Para o coordenador da Comissão Permanente sobre o Direito dos Presos, um desrespeito 

constitucional. “Como é que eu vou misturar uma pessoa que fez um furto em uma loja, no supermercado, com um 

traficante? Com um latrocinista? Com um comandante de quadrilha? O que que vai dar disso? Muitas pessoas vão para 

o presídio e querem sair de lá, querem trabalhar, querem cumprir sua pena em paz, mas não conseguem. Porque não há 

uma política para isso”, ponderou o coordenador do CNDH-MJ, Everaldo Patriota.  Outro dado preocupante é a 

permanência de presos provisórios na cadeia. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 244 mil presos, quase 40% 

do total, são provisórios, pessoas que não foram julgadas. E dessa forma ajudam a transformar as já precárias prisões 

em verdadeiras panelas de pressão, como diz a doutora em direito da Universidade de Brasília Rosa Mendes. “São 

pessoas que muitas vezes acabam esquecidas durante muitos anos e que acabam até cumprindo as penas que deveriam 

ser aplicadas ou que poderiam ser aplicadas dentro dessa condição de provisórios. Então isso é um alimento de um 

sistema carcerário da pior espécie, da pior forma, porque são pessoas que sequer a condenação definitiva têm”.  (...) “O 
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que a gente precisa é repensar a política criminal para que não se utilize a pena de prisão da forma indiscriminada como 

é” ,avaliou Rosa Mendes.O presidente da Associação de Juízes Federais, Roberto Veloso, sugeriu que os líderes de facções 

sejam mantidos em presídios federais para que fiquem isolados dos outros presos. 
 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/01/sistema-penitenciario-do-brasil-e-caotico-aponta-

levantamento-do-mp.html 

Após a leitura do texto alhures, analise detalhadamente as proposições abaixo 

 

I-O texto aponta soluções implícitas e explícitas para o sistema carcerário. 

II-Segundo o texto, o sistema prisional brasileiro se destaca pelo tratamento humano e pela 

perspectiva de reintegração social que oferece por meio da educação e do trabalho. 

III-Ainda em consonância com o texto, o cárcere no Brasil reflete a realidade social injusta que 

vivemos, onde a maioria esmagadora encontra-se em condições precárias e sem esperança de 

serem submetidos ao devido processo legal e justo, ao qual todo cidadão tem direito assegurado 

pela Carta Magna. 

IV-De acordo com o texto, ao deixar o sistema penitenciário e cumprido sua dívida (pena) para com 

a sociedade, o ex detento, tentando nela reinserir-se é, por vezes, uma quimera, sua pretensão e 

direito. 

V-Conclui-se com o texto que falta apoio e suporte adequado do Governo, bem como informação e 

compreensão da sociedade em acolher o indivíduo que sai do presídio e ressocializá-lo,e, 

consequentemente, o mesmo é não raras vezes “empurrado” mais uma vez para uma vida de 

incertezas e criminalidade. 

 

Está correto o que se afirma em 

a) I,V 

b) I,II,V 

c) III,IV,V 

d )III,IV (RESPOSTA CORRETA) 

 

QUESTÃO 02 (1,0 PONTO) 

 

Em 10 de janeiro de 2014, João praticou crime de roubo simples. Foi preso em flagrante, 

processado, condenado e julgado. Sua pena foi cumprida integralmente, e, decorridos 02 (dois) 

anos da extinção, João pleiteou, por meio de seu advogado, sua reabilitação. 

À luz do que dispõe o C.P. acerca da reabilitação e o caso em tela, assinale a opção correta 

 

a)Caso João seja reabilitado, terá assegurado o sigilo dos registros sobre o seu processo e 

a condenação. (RESPOSTA CORRETA) 

b)João, de qualquer modo, poderá requerer sua reabilitação, não se computando o período de prova 

da suspensão e o do livramento condicional. 

c)Na hipótese de ser João reincidente, por decisão definitiva, à pena de multa, o MP poderia 

requerer a revogação da reabilitação. 

d)A reabilitação não pode ser revogada de ofício. 
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QUESTÃO 03 (1,0 PONTO) 

 

Pedro, praticou ação delituosa de homicídio doloso em 2001, sendo neste mesmo ano processado, 

julgado e condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão. Pedro, cumpriu a sanção em regime 

fechado e ao ser libertado para voltar ao convívio social, ele comete novo crime, no mesmo dia em 

que deixou a prisão. 

Sobre a reincidência, analisando o caso de Pedro, a doutrina lida por você e o CP, marque a 

alternativa correta 

 

a)Para efeito de reincidência específica, prevalece a condenação anterior de Pedro, se, entre a data 

do cumprimento da pena e a infração posterior, tiver decorrido tempo superior a 5 (cinco) anos. 

b)Para efeitos de reincidência, são considerados os crimes eleitorais, crimes militares próprios e 

crimes políticos que Pedro eventualmente tenha cometido. 

c)Para se caracterizar a reincidência de Pedro na prática do crime atual, é necessário que 

haja trânsito em julgado da sentença condenatória por prática de crime anterior. 

(RESPOSTA CORRETA) 

d)Ainda que Pedro tivesse cometido uma contravenção penal, seria indiferente para a legislação em 

vigor no que tange à reincidência. 

 

QUESTÃO 04 (1,0 PONTO) 

 

Recordando-se de seus conhecimentos em EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, você sabe que esta, pode 

ser compreendida como sendo a perda do direito do Estado de impor sanção penal ao autor de fato 

típico e ilícito. É possível, assim, encontrar hipóteses de extinção da punibilidade no Código Penal, 

bem como nas legislações extravagantes. Acerca do tema, é correto afirmar:  

a) Na hipótese de abolitio criminis (abolição do crime) permanece a reincidência como efeito 

secundário da infração penal. 

 b) As causas de extinção de punibilidade sempre se comunicam aos coautores e partícipes, em 

razão de se tratar de matéria de ordem pública. 

c) A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de 

reincidência. (RESPOSTA CORRETA) 

d) Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles impede, quanto aos outros, a 

agravação da pena resultante da conexão.  

 

QUESTÃO 05 (1,0 PONTO) 

 

Francisco foi condenado por homicídio simples, previsto no artigo 121 do C.P., devendo cumprir 

pena de 06 (seis) anos de reclusão. A sentença penal condenatória transitou em julgado no dia 10 

de agosto de 1984. Dias depois, Francisco foge para o interior do Estado, onde residia, ficando 

isolado num sítio. Após a fuga, as autoridades públicas NUNCA conseguiram captura-lo. Francisco 

procura você como advogado em 10 de janeiro de 2018. Com relação ao caso narrado, explique a 

Francisco como está sua situação jurídica no que tange à prescrição. 
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TRATA-SE DE HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO, LOGO, 

FRANCISCO, NÃO PODERÁ SER RECOLHIDO AO CÁRCERE, POSTO QUE A PENA NÃO 

PODERÁ SER EXECUTADA. 

 

QUESTÃO 06 (1,0 PONTO) 

Quanto à anistia, à graça e ao indulto, considere as afirmativas a seguir.  

 

I. A anistia e o indulto são atos privativos do Presidente da República, enquanto a graça é concedida 

pelo Congresso Nacional.  

II. A anistia pode ser recusada pelo destinatário, admitindo inclusive revogação, enquanto a graça e 

o indulto não podem ser recusados, inadmitindo revogação.  

III. A anistia tem natureza objetiva, dirigindo-se aos fatos, enquanto a graça em sentido estrito e o 

indulto destinam-se a determinados indivíduos, particular ou coletivamente considerados. 

IV. A graça e o indulto pressupõem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e não 

extinguem os seus efeitos penais.  

 

Assinale a alternativa correta. 

a) As assertivas I e II estão corretas 

b) As assertivas I e IV estão corretas 

c) As assertivas III e IV estão corretas 

d) As assertivas I, II e III estão corretas 

e) As assertivas II, III e IV estão corretas 

 

QUESTÃO 07 (1,0 PONTO) 

 

 
 

A dosimetria da pena é feita em sistema trifásico, em cujas fases são analisadas, sucessivamente, 

as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e as causas especiais de aumento e de redução 

de pena. 

                                            PORQUE 

 

O aumento de pena decorrente do concurso formal e da continuidade delitiva constituem causas 

especiais de aumento que devem incidir na terceira fase da dosimetria da pena. 
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A partir da charge acima, analise as asserções a seguir e a relação entre elas 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. (RESPOSTA 

CORRETA) 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

QUESTÃO 08 (1,0 PONTO) 

 

Enquanto cumpria pena em livramento condicional, Jaqueline vem a ser condenada, novamente, 

pela prática de crime, sendo aplicada pena privativa de liberdade, havendo trânsito em julgado.  

O crime, porém, que justificou a segunda condenação era por fato anterior àquele que impôs a 

condenação da pena que cumpria em livramento condicional, exatamente por isso não sendo 

reconhecida a reincidência.  

Considerando apenas as informações narradas, sobre a nova condenação, explique se haverá ou não 

a revogação do benefício concedido à Jaqueline. Em havendo, diga se esta revogação será 

obrigatória ou facultativa. 

 

SIM, HAVERÁ A REVOGAÇÃO. NO CASO EM TELA, A REVOGAÇÃO SERÁ OBRIGATÓRIA, 

PODENDO O PERÍODO EM LIVRAMENTO CONDICIONAL SER CONSIDERADO COMO PENA 

CUMPRIDA. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: ECONOMIA E GESTÃO - GABARITO Data: 05/12/18 

Professor(a): Jéssica da Silva Dantas 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:  
 

INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão 
levadas em consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura 
importará em atribuição de nota zero para a questão.  
 

QUESTÃO ALTERNATIVA   QUESTÃO ALTERNATIVA 

1   
 

 6   

2   
 

 7   

3   
 

 8   

 
 
01 (1,0). “O segundo semestre do ano é o período em que a arroba do boi gordo registra 
maior crescimento de preço. Mas, em 2016, a situação foi diferente. As cotações caíram 5% e 
o poder de compra do invernista ficou menor. A picanha tão desejada no churrasco dos 
brasileiros ficou sumida da mesa do consumidor. Com a carne do boi cara, muita gente 
migrou para a carne de porco e de aves com preços mais baratos.” (MG: cotação da arroba 
cai no segundo semestre de 2016, https://canalrural.uol.com.br/programas/cotacao-arroba-
cai-segundo-semestre-2016-65399/, acessado em 29/11/2019). 
 
O gráfico abaixo mostra a curva de demanda inicial D dos consumidores do bem x. 
 

 
 
O preço do bem y aumentou, e nenhuma outra variável determinante da demanda por x se 
alterou. Em consequência, a curva de demanda por x se deslocou para D', tracejada no 
gráfico. Supondo que x seja um bem normal, pode-se afirmar, corretamente, que: 
 

https://canalrural.uol.com.br/programas/cotacao-arroba-cai-segundo-semestre-2016-65399/
https://canalrural.uol.com.br/programas/cotacao-arroba-cai-segundo-semestre-2016-65399/
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a) X e Y são complementares; 
 
b) X e Y são substitutos; 
 
c) X e Y são bens inferiores; 
 
d) Y é um bem inferior; 
 
e) A demanda por X não depende do preço de Y. 
 
 
02 (1,0). No que tange o equilíbrio de mercado, pode-se afirmar que: 
 
I. A interação entre as curvas de demanda e de oferta determina o preço e a quantidade de 
equilíbrio de um bem ou serviço em um dado mercado. 
 
II. Numa situação de escassez do produto, haverá uma competição entre os consumidores, 
pois as quantidades procuradas serão maiores que as ofertadas, o que forçará a redução dos 
preços, até atingir-se o equilíbrio de mercado. 
 
III. Numa situação de excesso de produção, um acumulo de estoques não programado do 
produto, provocará uma competição entre os produtores, conduzindo a uma redução dos 
preços, até que se atinja o ponto de equilíbrio de mercado. 
 
IV. No sistema de concorrência pura ou perfeita será observada essa tendência natural dos 
preços e a quantidade atingirem determinado nível desejado tanto pelos consumidores como 
pelos ofertantes. 
 

Estão corretas: 
 

a) As afirmativas I, II, III e IV; 
 
b) As afirmativas II, III e IV; 
 
c) As afirmativas I, III e IV; 
 
d) Apenas a afirmativa II; 
 
e) Apenas a afirmativa IV. 
 

 
03 (1,0). “O Conselho Administrativo de Direito Econômico (CADE), no processo de 
transformação por que passa o Brasil, com o abandono da política de substituição de 
importações e com a abertura da economia, e a consequente admissão das importações em 
geral, enseja maior volume de ingresso de novos investimentos de risco, muitos em 
associação com empresas nacionais, outros mediante aquisição de controle acionário, em 
nítido processo concentracionista, em que nem sempre fica claro qual seja o mercado 
relevante a ser considerado, se o nacional, o comunitário do Mercosul, ou o internacional (...). 

O país tem registrado número crescente de fusões e aquisições de empresas, realizadas 
com o objetivo primordial de adquirir competitividade local ou internacional, diante do 
fortalecimento de concorrentes em ambas as esferas, sobretudo no exterior, estes de maior 
relevância, ante a abertura econômica generalizada verificada em todo o mundo, inclusive nos 
países do leste europeu, ávidos de investimentos estrangeiros e com mercados promissores. 
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As aquisições ou associações de empresas têm sido apreciadas sob os critérios 
estabelecidos pelo art. 54 da Lei 8.884/94 e, via de regra, consideradas dentro de padrões 
aceitáveis, não se tendo registrado, ordinariamente, casos de abuso de poder econômico, 
mesmo em situações em que se constatou ampliação expressiva da participação das 
empresas envolvidas em determinado mercado relevante. 

Essa orientação do CADE está afinada com a tendência internacional de formação de 
blocos econômicos e de concentração de empresas. A esse propósito, é oportuno registrar 
opinião que, sobre o assunto, esposa o Professor José Afonso da Silva: “O que cumpre 
reconhecer é que não existe mais economia de mercado, nem livre concorrência desde que o 
modo de produção capitalista evoluiu para as formas oligopolistas. Falar hoje em economia 
descentralizada, como economia de mercado, é tentar encobrir uma realidade palpável, de 
natureza diversa. A economia está centralizada nas grandes empresas e em seus 
agrupamentos. Daí por que se torna praticamente ineficaz a legislação tutelar da 
concorrência.” (A concentração de empresas e a competência do CADE,  
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/422/r140-11.pdf?sequence=4, acessado 
em 28/09/2018). 
 
A partir das informações do texto, conclui-se que: 
 
a) O Brasil possui desde 1960 extensa legislação que procura coibir os abusos do poder 
econômico em defesa da concorrência e da proteção aos consumidores; 
 
b) Dentro do chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o Conselho 
Administrativo de Direito Econômico (CADE), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) são as entidades que 
possuem o objetivo de julgar os processos administrativos relativos a abusos do poder 
econômico, bem como analisar fusões de empresas que podem criar situações de monopólio 
ou maior domínio de mercado; 
 
c) Em determinadas situações, não se pode mais examinar os efeitos, na concorrência, 
de determinado ato no quadro estreito do país, ou do bloco econômico a que pertence, 
mas no âmbito da economia internacional em geral; 
 
d) Quando se prova que a limitação da concorrência não propicia ganhos aos consumidores 
em termos de menores preços ou produtos tecnologicamente mais avançado, o CADE pode 
determinar que o negócio seja desfeito. 
 
 
04 (1,0). “Enquanto 62% dos brasileiros vivem o drama do endividamento e não têm 
condições de pagar suas contas, os bancos continuam obtendo lucros estratosféricos ano 
após ano. A explicação para este alto endividamento dos brasileiros são os juros médios 
cobrados de pessoa física que passam de 52% ao ano, chegando a 280% no cartão de 
crédito rotativo e mais de 300% no cheque especial. (...) 

De acordo com o técnico, os dois fatores que contribuem para essa situação são: a taxa 
básica de juros real (Selic) da economia brasileira, que está entre as mais altas do mundo, 
serve de referência para as taxas cobradas pelos bancos; e a enorme concentração do 
mercado bancário no Brasil onde cinco bancos controlam mais de 90% das operações”. 
(Enquanto os bancos têm lucros bilionários, brasileiros estão endividados, 
https://www.brasil247.com/pt/247/economia/374642/Enquanto-os-bancos-t%C3%AAm-lucros-
bilion%C3%A1rios-brasileiros-est%C3%A3o-endividados.htm, acessado em 29/11/2018). 
 
O texto em comento se refere a qual estrutura de mercado: 
 

https://www.brasil247.com/pt/247/economia/374642/Enquanto-os-bancos-t%C3%AAm-lucros-bilion%C3%A1rios-brasileiros-est%C3%A3o-endividados.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/economia/374642/Enquanto-os-bancos-t%C3%AAm-lucros-bilion%C3%A1rios-brasileiros-est%C3%A3o-endividados.htm


G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

a) Concorrência perfeita; 
 
b) Monopólio; 
 
c) Oligopólio; 
 
d) Concorrência monopolística. 
 
 
05 (1,0). “O fato de ter dormido enquanto dirigia para o trabalho fez com que o valor que a 
empresa deve pagar de indenização pelo acidente seja menor. Com esse entendimento, a 6ª 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu de R$ 741 mil para R$ 250 mil o valor 
individual das indenizações por danos morais e estéticos a ser pagas por empresa a 
trabalhador portuário que teve parte da perna amputada depois de sofrer acidente de carro 
entre o local de trabalho e sua casa, que ficava a quatro horas de distância. 

Ao requerer a responsabilização da empresa pelos danos que sofreu, o portuário alegou 
ter sido obrigado a cumprir jornada dupla, sem a observância do intervalo mínimo de 11 horas. 
Disse que vinha de jornada extenuante, pois havia trabalhado nas escalas das 13 às 19h e da 
1h às 7h, com intervalo de seis horas entre elas, gozadas no porto, e o acidente ocorreu logo 
após o término da segunda jornada (por volta das 8h). A empresa, por sua vez, tentou se 
isentar da culpa com os argumentos de que ele recebia vale-transporte e havia lugar para 
descansar no porto, sem a necessidade de ter dirigido. 

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de reparação civil, e, então, o 
portuário recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que responsabilizou a 
empresa e a condenou a pagar R$ 741,9 mil (correspondentes a 50 salários) para cada uma 
das indenizações – por danos morais e estéticos. Para o TRT, as inúmeras lesões que 
resultaram na amputação do membro inferior esquerdo e as sequelas permanentes e 
irreversíveis, com incapacidade total e definitiva para o trabalho, demonstraram o dano 
causado. 

Conforme o Tribunal Regional, a empresa assumiu o risco do acidente no trajeto, ao 
reduzir o intervalo interjornada de 11h para 6h. Destacou, ainda, que o fornecimento de 
transporte para locomoção do portuário no percurso trabalho-casa seria a maneira correta de 
evitar o risco. O juízo de segundo grau entendeu não ser suficiente para o afastamento da 
responsabilização da empresa o fato de ela fornecer vale-transporte e disponibilizar alojamento 
para descanso. 

O relator do recurso de revista da empresa ao TST, ministro Augusto César Leite de 
Carvalho, disse que a soma do trabalho noturno com a jornada de 14 horas potencializou as 
causas do acidente. Com isso, constatou que ficou evidente a culpa da empresa, o dano e o 
nexo causal entre a jornada excessiva e o acidente de trajeto. 

Mas, ao analisar os argumentos da empresa para a redução das indenizações, o relator 
percebeu a existência de culpa concorrente da vítima, de forma incontroversa, como outro fator 
para a ocorrência do evento danoso. 

Portanto, segundo o ministro, seria necessário atentar para a gradação proporcional da 
condenação, “levando-se em conta a culpa concorrente do trabalhador e sua gravidade na 
fixação da indenização pelo dano moral e estético”. Com base nesse critério e nos outros que 
fundamentam o arbitramento do valor da reparação, o relator votou no sentido de reduzir cada 
indenização para R$ 250 mil. Com informações da Assessoria de Imprensa do TST. (Empresa 
que deu jornada longa e trabalhador que dormiu têm culpa em acidente, 
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https://www.conjur.com.br/2018-mai-13/empresa-deu-jornada-longa-trabalhador-dormiu-culpa, 
acessado em 29/11/2018). 

 
Com base na responsabilidade civil, prevista no ordenamento jurídico brasileiro, responda: 
 
 
a) Na culpa concorrente a vítima contribui exclusivamente para a ocorrência do resultado; 
 
b) Na culpa concorrente a vítima deve provar que seu nível de precaução não cumpriu o 
parâmetro jurídico de cuidado; 
 
c) A culpa concorrente está consignada, expressamente, no artigo 945 do Código 
Civil: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua 
indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a 
do autor do dano”. 
 
d) Sobre a repartição dos custos na culpa concorrente, a doutrina e a jurisprudência 
recomendam a divisão da indenização, que obrigatoriamente deve ser pela metade, entre 
ofensor e vítima. 
 
 
06 (1,0). “A decisão que condenou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) a pagar 
uma indenização à família de uma mulher que morreu após ser atropelada por um trem foi 
mantida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ), nesta quinta-feira 
(8). O acidente aconteceu enquanto a mulher atravessava a linha férrea em uma moto, no 
município de Bayeux, na Grande João Pessoa. 

O G1 entrou em contato com a assessoria de imprensa da CBTU na Paraíba, que 
informou que o órgão aguardará a publicação do acórdão para avaliar a possibilidade de 
recorrer da decisão. De acordo com o TJ, a Companhia foi condenada, em primeiro grau, a 
pagar uma indenização de R$ 150 mil e pensão no valor de um terço do salário mínimo aos 
filhos e cônjuge da mulher. No entanto, recorreu, alegando culpa exclusiva da vítima, que teria 
se colocada em situação de risco. 

Segundo o Tribunal, a CBTU afirmou que haveria, pelo menos, uma “culpa concorrente, 
ou seja, quando tanto o agente como a vítima têm culpa e, por isso, solicitou que a sentença 
fosse modificada, a quantia da indenização reduzida e a pensão fosse afastada. O 
desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, que pediu para analisar o caso, afirmou 
que a mulher morreu enquanto estava em uma motocicleta com o cônjuge, após ultrapassarem 
a linha férrea e serem abalroados por um trem. Com isso, esclareceu que era preciso observar 
uma possível existência de culpa concorrente. 
Contudo, declarou que, pela sindicância instaurada pela CBTU, entende-se que o trecho da 
linha em que aconteceu o acidente está situado em área urbana e que não há outra passagem 
para quem transita pelo local. 

Além disso, avaliou depoimentos de testemunhas, que relataram que o ponto é bastante 
perigoso, que outros acidentes já haviam ocorrido no local e que, no momento da colisão, o 
veículo estava em alta velocidade e só apitou quando estava perto das vítimas. 
Assim, conforme o TJ, o desembargador explicou que não haviam recursos no local que 
impedissem e alertassem sobre a passagem do trem no trecho. 

“Caberia à companhia ferroviária adotar providências para prevenir acidentes, 
como a instalação de cancelas, sinalização eficiente, guarda permanente ou mesmo 
orientação para o tráfego de veículos e pedestres em locais manifestamente propícios à 
ocorrência de acidentes”, disse. 

https://www.conjur.com.br/2018-mai-13/empresa-deu-jornada-longa-trabalhador-dormiu-culpa
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O TJ informou ainda que, com base nisso, o desembargador afirmou que “a 
concessionária de serviço público deve arcar com as consequências de sua omissão, não 
havendo que se falar em culpa concorrente da vítima.” (CBTU deve pagar indenização para 
família de mulher que morreu atropelada por trem na PB, diz TJ, 
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2018/11/08/cbtu-deve-pagar-indenizacao-para-familia-
de-mulher-que-morreu-atropelada-por-trem-na-pb-diz-tj.ghtml, acessado em 28/11/2019). 
 
A parte da decisão do Tribunal de Justiça, acima ressaltada, está relacionada com a questão 
da precaução que o agente ofensor poderia ter tomado, a fim de evitar o dano, que se 
relaciona com qual das alternativas abaixo: 
 
a) Fórmula de Learned Hand; 
 
b) Equilíbrio de Nash; 
 
c) Teorema de Coase; 
 
d) Hipótese Coeteris Paribus. 
 
 
07 (1,0). Considerando as informações das asserções, responda: 
 
I. Os contratos de adesão são caracterizados por cláusulas que tenham sido aprovadas pela 
autoridade competente ou estabelecidas bilateralmente entre o fornecedor e o consumidor. 
 
Porque, 
 
II. Nesses tipos de contratos vigora o princípio da autonomia da vontade, no qual as partes 
contratantes possuem flexibilidade e autonomia, para escolherem se contraem ou não algum 
tipo de obrigação. 
 
 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I; 
 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I; 
 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa; 
 
d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira; 
 
e) As asserções I e II são proposições falsa. 
 
 
08 (1,0). “De um lado, o Rio Piranga segue seu curso com águas esverdeadas. Do outro, o 
alaranjado sem vida do Rio do Carmo, pouco a pouco, impregna a paisagem de uma margem a 
outra. No ponto em que o Rio Doce é formado, sinais da maior tragédia ambiental já ocorrida 
no Brasil são evidentes. Três anos após o desastre de Mariana, na Região Central, o mato que 
cresce beira-rio disfarça a presença do rejeito de minério, mas a lama vinda da barragem da 
Samarco ainda está lá. 

A maior parte da vida de José Márcio Lazarini, de 47 anos, foi dentro do rio. Mas, desde 
novembro de 2015, o morador da cidade de Rio Doce, na Zona da Mata mineira, nunca mais 
entrou nas águas onde estão suas raízes. Ao pescador e garimpeiro, faltam palavras para 
descrever o sentimento de ver sua felicidade e um dos principais cursos d’água do país 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2018/11/08/cbtu-deve-pagar-indenizacao-para-familia-de-mulher-que-morreu-atropelada-por-trem-na-pb-diz-tj.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2018/11/08/cbtu-deve-pagar-indenizacao-para-familia-de-mulher-que-morreu-atropelada-por-trem-na-pb-diz-tj.ghtml
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devastados; sobra emoção. ” (Sem soluções definitivas, ribeirinhos ainda sofrem com 
devastação do Rio Doce 3 anos após “mar de lama”, https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2018/11/09/sem-solucoes-definitivas-ribeirinhos-ainda-sofrem-com-devastacao-
do-rio-doce-3-anos-apos-mar-de-lama.ghtml, acessado em 28/11/2018). 

 
Com base nas informações do texto, assinale a alternativa incorreta: 

 
a) Externalidades são os custos ou benefícios impostos a terceiros. 
 
b) Quando os custos ou benefícios decorrentes da decisão incidem apenas sobre o agente 
decisor, são chamados de custos ou benefícios internos. 
 
c) Quando as ações de um indivíduo afeta a felicidade e o bem-estar de outros agentes, 
estamos diante de um benefício externo. 
 
d) Quando as ações de um indivíduo impõe custos sobre terceiros, estamos diante de 
uma externalidade positiva. 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2018/11/09/sem-solucoes-definitivas-ribeirinhos-ainda-sofrem-com-devastacao-do-rio-doce-3-anos-apos-mar-de-lama.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2018/11/09/sem-solucoes-definitivas-ribeirinhos-ainda-sofrem-com-devastacao-do-rio-doce-3-anos-apos-mar-de-lama.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2018/11/09/sem-solucoes-definitivas-ribeirinhos-ainda-sofrem-com-devastacao-do-rio-doce-3-anos-apos-mar-de-lama.ghtml
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: TEORIA GERAL DO PROCESSO - GABARITO Data: 03/12/18 

Professor(a): Luana Ferreira Bernardes 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:  
 

 

Questão 01 – (Valor: 1,0) – As condições da ação qualificam-se como requisitos indispensáveis à prolação de 

sentença de mérito pelo órgão judicante. Sobre as condições da ação, de acordo com o Novo Código de Processo 

Civil, julgue as assertivas abaixo e marque a alternativa correta: 

 

I. A legitimidade extraordinária também é chamada de substituição processual e, quando ela ocorre, há 

dissociação entre a qualidade de parte e a titularidade do direito material alegado. 

II. Na legitimidade extraordinária, o substituído processual terá sua esfera de direitos atingida apenas de 

forma reflexa, pois a sentença que foi prolatada no processo em que este não foi parte, mas na qual o seu 

direito foi discutido, formará apenas coisa julgada formal em favor do substituído. 

III. O interesse processual deverá corresponder, de uma só vez, no binômio de necessidade da tutela 

jurisdicional e adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução 

judicial. 

IV. A ação que tiver pedido ilícito deve ser extinta sem julgamento de mérito, em razão de carência de ação, 

sob o argumento de ausência de interesse de agir. 

 

a) Todas as assertivas são verdadeiras. 

b) Apenas as assertivas I, III e IV são verdadeiras. 

c) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 

d) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras. 

e) Apenas as assertivas I, II e III são verdadeiras. 

 

 

 

Questão 02 – (Valor: 1,0) – Niza Valença Entretenimento Noturnos Ltda, empresa sediada em Uberlândia/MG, foi 

surpreendida por um ato administrativo de autoria da Administração Pública do Município, o qual determinava a 

interdição do estabelecimento em razão de determinadas irregularidades. Inconformada coma situação, a 

empresa ajuizou demanda em desfavor do município, pedindo a invalidação do ato administrativo de interdição, 

alegando, alegando que não cometeu nenhuma das irregularidades apontadas pela Administração Pública do 

Município. A ação foi distribuída para a vara da fazenda pública da comarca de Uberlândia/MG. 
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Após distribuída esta ação, Niza Valença Entretenimentos Noturnos Ltda ajuizou nova demanda em desfavor do 

município de Uberlândia, também pleiteando a invalidação do ato administrativo que interditou o estabelecimento, 

desta vez, ao argumento de não ter sido observado seu direito de ampla defesa e contraditório, antes do ato ter 

sido emitido pela administração pública.  A segunda demanda foi distribuída a outro juízo da vara da fazenda 

pública da comarca de Uberlândia. Diante da existência de ambos os feitos, a consequência daí decorrente é: 

 

a) O reconhecimento de litispendência, com a extinção da segunda demanda; 

b) O reconhecimento de conexão entre as demandas, reunindo-se os correspondentes processos, para 

julgamento simultâneo, perante o juízo prevento, que é a vara fazendária que ocorreu a primeira citação. 

c) O reconhecimento de litispendência, com a extinção da petição que recebeu, em segundo lugar, o 

pressuposto positivo de admissibilidade. 

d) O reconhecimento de conexão entre as demandas, reunindo-se os correspondentes processos, 

para julgamento simultâneo, perante o juízo prevento, que é vara fazendária para qual houve a 

primeira distribuição. 

 

 

Questão 03 – (Valor: 1,0) – Sobre o litisconsórcio, é correto afirmar que: 

 

a) Se Marcelo e Pedro Henrique forem vítimas de um acidente de trânsito, os mesmos deverão agir em 

litisconsórcio necessário contra o autor do acidente, para pedir-lhe perdas e danos, sendo simples o 

litisconsórcio formado. 

b) O Ministério Público pretende ajuizar ação anulatória do casamento realizado entre Izadora e Matheus. 

Neste caso, o litisconsórcio a ser formado será passivo, facultativo e unitário. 

c) No litisconsórcio simples cada litisconsorte será tratado perante a parte contrária como um 

litigante distinto, e os atos e omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão o outro. 

d)  No litisconsórcio simples, quando o ato processual é benéfico, ainda que praticado só por um, favorece a 

todos os litisconsortes. 

 

 

Questão 04 – (Valor: 1,0) – Sobre as regras de competência territorial, é correto afirmar que: 

 

a) Nas ações fundadas em direito real sobre bens imóveis, poderá o autor escolher entre o foro da situação 

da coisa e o foro do domicílio do réu, desde que o litígio recaia sobre direito de vizinhança.  

b) As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for 

domiciliado o autor, naquela onde tiver ocorrido o ato ou fato, que deu origem à demanda, ou onde 

esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 

c) Nas ações de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos o autor deverá, 

obrigatoriamente, ajuizar a demanda no local em que aconteceu o acidente. 

d) O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para ação de inventário e partilha, 

desde que o óbito não ocorra no estrangeiro. 
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Questão 05 – (Valor: 1,0) – Somente a autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, pode 

conhecer das seguintes ações: 

 

 

a) Ação em que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; 

b) Ação de alimentos quando o credor tiver domicílio no Brasil; 

c) Ação cujo fundamento seja fato ocorrido no Brasil; 

d) Partilha de bens situados no Brasil, nos autos de ação de divórcio, ainda que o titular dos bens 

seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. 

 

 

Questão 06 – (Valor: 1,0) – Sobre a possibilidade de modificação de competência, é correto afirmar que: 

 

a) A competência em razão da matéria poderá ser modificada pela conexão e continência; 

b) Consideram-se continentes 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 

c) Se as partes optam por incluir cláusula de eleição de foro no contrato e um dos contratantes ajuíza a 

demanda em foro diverso, o juiz deverá, de ofício, alegar a incompetência e remeter os autos ao foro 

competente. 

d) A ação acessória será sempre proposta no juízo competente para a ação principal.  

 

 

Questão 07 – (Valor: 1,0) – Considere as asserções abaixo: 

 

I.  A jurisdição contenciosa é caracterizada pela situação em que o um conflito existente entre sujeitos de 

direito é posto diretamente diante do juiz e dele recebe solução favorável a um dos sujeitos e 

desfavorável ao outro. 

PORQUE 

 

II.  Há situações potencialmente conflituosas em que o juiz é chamado apenas para criar situações novas 

capazes de dar a desejada proteção a um dos sujeitos ou a ambos, como que administrando os 

interesses de um ou de todos. 

 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta: 

 

a) As asserções I e II são proposições falsas; 

b) A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira; 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa. 

d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa da I; 

e) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa da I. 
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Questão 08 – (Valor: 1,0) – De acordo com Cândia Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, na 

obra Teoria Geral do Processo Civil, 2ª Edição, Editora Malheiros, 2017, p.85: 

 

 
“A coexistência de Estados soberanos em torno de todo o planeta, com um 
entrosamento mais intensou ou menos intenso de atividades e de negócios, gera 
conflitos que transcendem os limites de dado país, para interessar também a outro ou 
outros. Para reger as atividades jurisidicionais referentes a esses conflitos as nações 
estabeleceram normas de convivência e cooperação, integrantes do direito processual 
internacional. São as normas estabelecidas em tratados internacionais e no direito 
interno de cada pais, em parte limitativas do exercício da jurisdição e em parte 
destinadas a facilitar e propiciar a formação, a execução e a circulação dos provimentos 
jurisdicionais de relevância além-fronteiras.” 

 
 
 
De acordo com o texto acima, pode-se afirmar que: 
 
 

a) As normas de convivência e cooperação internacional são obstativas do reconhecimento de outra 

jurisdição no ordenamento jurídico brasileiro. 

b) As normas de convivência e cooperação internacional são importantes para realização de diligências em 

outro país, tais como: citação, intimação e colheita de provas. 

c) As normas de cooperação internacional são aquelas que incluem a regulamentação de como o 

ordenamento jurídico brasileiro deve ser reconhecido em jurisdição estrangeira. 

d) As normas de convivência e cooperação internacional constituem-se em um aparato de regras que 

permitem o intercâmbio válido de informações, atos processuais e decisões judiciais com validade 

em outro território jurisdicional.  
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO I - GABARITO Data: 30/11/18 

Professor(a): Samir Alves Daura 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 1) Vale 1 ponto. 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, os elementos dos atos administrativos são verdadeiros pressupostos 

de validade, de modo que a sua não observância poderá acarretar em vício de nulidade, sujeitando o ato, como regra 

geral, à anulação (CARVALHO FILHO, 2017, p. 110). 

O vício em um dos elementos do ato administrativo poderá causar a nulidade do ato, caso se trate de um vício 

insanável. Com efeito, hodiernamente, a doutrina moderna – denominada doutrina dualista – admite a denominada 

convalidação, que nada mais é do que o processo de correção de um ato administrativo que apresenta um vício 

superável, dando ensejo à possibilidade de dois tipos de atos: aqueles que deverão ser anulados, bem como aqueles 

que são apenas anuláveis. 

Como justificativa para a utilização da teoria da convalidação, tem-se que em determinadas ocasiões, o interesse 

público poderá ser mais adequadamente satisfeito com a manutenção de um ato portador de um vício de menor 

gravidade, surgindo, portanto, um caso de nulidade relativa. Contudo, vale destacar que determinados vícios 

permanecem insanáveis, como seriam os vícios nos elementos finalidade, motivo e objeto, assim como em 

determinadas situações envolvendo os elementos competência e forma. 

 

A respeito do texto acima, conclui-se que... 

 

a) Por serem considerados pressupostos necessários para a validade dos atos administrativos, o vício em qualquer 

um dos elementos, necessariamente, acarretará na nulidade do ato, não se admitindo a correção de algo que 

contamina o ato em sua própria estrutura básica e fundamental. 

b) Em relação à modalidade licitatória concorrência, a utilização do instrumento convocatório “edital” é uma 

formalidade essencial para o procedimento, de forma que se a Administração utilizar uma carta-convite em 

substituição ao edital, incorrerá em um dos casos em que o vício de forma será insanável, portanto, não 

passível de convalidação. 

c) No Direito Administrativo brasileiro, motivação e motivo se confundem. No caso, se o ato administrativo não 

contiver motivação ou motivo, acabará sendo fulminado pela nulidade. 

d) O vício no elemento finalidade poderá ser corrigido pela Administração. Em outras palavras, em homenagem ao 

princípio da eficiência, o ato administrativo que contém um desvio de finalidade poderá ser convalidado, tratando-se, 

portanto, de um vício sanável. 

e) O vício no elemento competência, em razão de sua menor gravidade, sempre implica na possibilidade de 

convalidação. Nesse sentido, inclusive os vícios nos casos de competência absoluta e em razão da matéria poderão 

ser sanados pela Administração Pública. 
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Questão 2) Vale 1 ponto. 

 
 

A partir das ideias sugeridas pela charge, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I – Hodiernamente, a saúde pública corresponde a um dos principais problemas do Brasil, retratando, em linhas 

gerais, a prestação de um serviço público essencial, contudo, de forma ineficiente e burocrática. 

 

PORQUE 

 

II – Grande parte da população brasileira depende do SUS (Serviço Único de Saúde), sobretudo a população mais 

carente, principalmente em razão dos altos custos que envolvem os contratos de planos de saúde. 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

Questão 3) Vale 1 ponto. 

Para prestar os diversos serviços públicos à coletividade, para disciplinar as diversas relações sociais, para preservar 

a ordem pública e garantir segurança aos administrados, vale-se o Estado do imprescindível elemento humano, qual 

seja, os agentes públicos. No entanto, para que os agentes públicos tenham condições de alcançar o interesse 

coletivo, a eles a ordem jurídica garante determinados poderes administrativos, poderes esses que representam 

verdadeiras prerrogativas de direito público. 

Em relação ao denominado “poder administrativo regulamentar”, marque a alternativa correta: 

 

a) ao exercer o poder regulamentar, a Administração Pública poderá preencher eventuais lacunas deixadas pelo 

Poder Legislativo, não caracterizando tal situação um caso de invasão de competência de um Poder sobre o outro. 

b) regra geral, ao fazer uso do poder regulamentar, a Administração Pública recebe uma autorização para inovar no 

ordenamento jurídico, trazendo novas regras gerais e abstratas, que deverão ser observadas pelos administrados. 

c) em relação às leis pendentes de regulamento, com prazo determinado para regulamentação, ao Poder Executivo é 

conferido uma espécie de discricionariedade para de fato regulamentar a lei, não sendo necessário cumprir o prazo 

informado na legislação. 

d) Hodiernamente, tendo em vista a complexidade de determinadas matérias, admite-se o fenômeno da 

“deslegalização” no Direito Administrativo, caracterizado pela delegação parcial do Poder Legislativo ao 

Poder Executivo de matérias altamente complexas. Com efeito, o Poder Legislativo reserva para si a 

competência relativa ao regramento básico, delegando apenas a regulamentação técnica ao Executivo. 
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Questão 4) Vale 1 ponto. 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, as denominadas Empresas Estatais são entidades “dotadas de 

personalidade jurídica de direito privado e delas se vale o Estado para possibilitar a execução de alguma atividade de 

seu interesse com maior flexibilidade, sem as travas do emperramento burocrático indissociáveis das pessoas 

jurídicas de direito público” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 521). 

A respeito das “Empresas Estatais”, marque a alternativa correta: 

 

a) Quando o Estado almeja explorar atividade econômica, atuando diretamente no mercado, ele providencia a criação 

das empresas estatais, que são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Pública Indireta. 

Com efeito, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é uma típica empresa pública, representante das 

denominadas “empresas estatais”. 

b) Em que pese serem pessoas jurídicas de direito privado, os bens das empresas públicas são considerados “bens 

públicos”, ostentando os atributos da impenhorabilidade, alienabilidade condicionada e imprescritibilidade. 

c) A Petrobrás é uma típica sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica. Com efeito, 

mesmo integrando a Administração Indireta do Estado, as sociedades de economia mista são pessoas 

jurídicas de direito privado, constituídas sob a modalidade empresarial das “Sociedades Anônimas”. 

d) A doutrina e a jurisprudência não admitem a existência de empresas públicas e sociedades de economia mista 

prestadoras de serviços públicos. No caso, apenas pessoas jurídicas de direito público podem prestar serviços 

públicos. 

 

Questão 5) Vale 1 ponto. 

No Município de Twin Peaks, o Código de Posturas veda que bares e restaurantes coloquem mesas e cadeiras nas 

calçadas. Para fazer a fiscalização, o município conta com o fiscal de posturas públicas, Sr. Victor Tardelli. Ao realizar 

a fiscalização, o fiscal constatou que o “Bar Espetinho Goiano” estava colocando mesas na calçada, obstruindo a 

passagem dos pedestres e causando transtornos para os moradores da região. Como punição, foi lavrado um auto 

de infração com aplicação de multa. Transcorridos 30 dias sem o devido recolhimento da multa, o Fiscal retornou ao 

estabelecimento e “confiscou” bens suficientes para cobrir o débito do proprietário decorrente do não pagamento da 

multa. De acordo com os seus conhecimentos sobre o tema “poder de polícia” e “atributos dos atos administrativos”, 

marque a alternativa correta: 

 

a) A atuação do fiscal não foi incorreta, pois, para exercer o poder polícia, deveria o agente interditar o 

estabelecimento e não meramente aplicar uma multa. 

b) A atuação do fiscal foi correta, pois o prazo de 30 dias para pagamento da multa é razoável, de modo que a sua 

conduta em “confiscar” bens observou os preceitos tradicionais que fundamentam o poder de polícia. 

c) A atuação do fiscal foi correta, pois ao exigir o valor correspondente à multa, o agente simplesmente colocou em 

prática os atributos dos atos administrativos: coercibilidade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. 

d) A atuação do fiscal foi incorreta, pois em que pese a autoexecutoridade ser um atributo dos atos 

administrativos, especialmente quando se trata do poder de polícia, no caso da cobrança da multa, é crucial 

que a Administração provoque o Poder Judiciário para obter os valores que lhe são devidos. Em outras 

palavras, a autoexecutoriedade não é um atributo absoluto. 
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Questão 6) Vale 1 ponto. 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, os elementos dos atos administrativos são “os pressupostos 

necessários para a validade” dos mesmos (CARVALHO FILHO, 2017, p. 110). O autor informa que a ausência de 

qualquer um dos pressupostos implica em vício de legalidade, sujeitando o ato à anulação. A respeito dos elementos 

dos atos administrativos, marque a alternativa correta: 

 

a) Em relação ao elemento “competência” dos atos administrativos, tanto a avocação quanto a delegação são 

consideradas medidas excecionais, dependendo, portanto, de expressa autorização legal. 

b) Se a situação de fato não estiver delineada na lei, mas sim for transferida para que o agente verifique a sua 

ocorrência de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, estaremos diante de um ato vinculado. 

c) Em relação ao elemento “finalidade” dos atos administrativos, podemos afirmar que a finalidade, enquanto 

elemento do ato administrativo “multa”, é punir o transgressor da norma administrativa. 

d) A motivação dos atos administrativos, consubstanciada na exposição dos motivos, é conduta necessariamente 

obrigatória por parte do agente que pratica o ato, posto que a não motivação implica em uma clara violação do 

princípio da transparência. 

 

Questão 7) Vale 1 ponto. 

Como pode ocorrer a extinção de um ato administrativo? De acordo com a doutrina, são três as formas de extinção 

dos atos administrativos. Com efeito, a primeira delas é a própria extinção natural, momento em que os efeitos do ato 

foram devidamente cumpridos. A segunda forma se dá pelo desaparecimento do sujeito, como no caso de um 

servidor que requisita férias e falece, ou pelo desaparecimento do objeto, como no caso da destruição de um bem 

público objeto de uma permissão de uso de bem público. Tendo em vista a terceira forma de extinção dos atos 

administrativos, qual seja, a “retirada”, marque a alternativa correta: 

 

a) A cassação de um ato administrativo implica em sua retirada por razões de conveniência e oportunidade. Em 

outras palavras, caso a autoridade verifique a necessidade de extinguir um ato por motivos alheios à violação legal, 

deverá providenciar a sua cassação. 

b) A anulação de um ato administrativo apresenta apenas efeitos prospectivos, podendo ser realizada pela própria 

Administração ou pelo Poder Judiciário, quando provocado para realizar o controle de legalidade. 

c) A revogação de um ato administrativo apresenta efeitos prospectivos, podendo ser realizada apenas pelo 

Poder responsável pela edição do ato, por razões de conveniência e oportunidade. Nesse sentido, o Poder 

Judiciário não poderá revogar um ato emanado do Poder Executivo. 

d) Na contraposição, os efeitos do ato são extintos em decorrência de o próprio servidor ter renunciado a uma 

vantagem que desfrutava. 

 

Questão 8) Vale 1 ponto. 

A respeito dos serviços públicos, observe os itens abaixo e marque a alternativa correta. 

 

I – Os entes administrativos componentes da Administração Indireta, prestam os serviços públicos de maneira 

indireta, mediante concessão da Administração Direta. 

II – Os serviços de saúde e educação, quando prestados por particulares, são considerados serviços públicos. 

III – No Brasil, prevalece a denominada doutrina essencialista para caracterização do serviço público. Em outras 

palavras, no Brasil, apenas considera-se serviço público a atividade que tenha como objetivo a satisfação de 

necessidades coletivas essenciais e não secundárias. 
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a) Todos os itens são falsos. 

b) Os itens II e III são verdadeiros. 

c) Apenas o item III é verdadeiro. 

d) Apenas o item II é verdadeiro. 

e) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL III - GABARITO Data: 29/11/18 

Professor(a): Luana Ferreira Bernardes 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 – (Valor: 1,0) - Honório, proprietário de grande área rural, celebrou contrato de comodato de 100 

(cem) alqueires de sua propriedade em favor de seu estimado primo: Higor. O contrato foi firmado por tempo 

indeterminado e, diante disso, Higor fez um financiamento bancário de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o 

aplicou na criação de uma boa estrutura para produção de soja. No entanto, decorridos 08 (oito) meses após a 

celebração do contrato de comodato, Honório enviou notificação extrajudicial a Higor, manifestando seu interesse 

em resilir o comodato em 60 (sessenta) dias após o recebimento da notificação.  Sobre a situação narrada, 

assinale a alternativa correta:   

 

a) Após o transcurso de 60 (sessenta) dias de notificação, Higor deverá restituir os alqueires a Honório, pois 

a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante 

denúncia notificada à outra parte. 

b) Na situação enunciada, para que a extinção do comodato ocorra, é necessário que se faça distrato pela 

mesma forma exigida pelo contrato. 

c) A denúncia do contrato de comodato, neste caso, não surtirá efeitos imediatos após o transcurso 

do prazo de 60 (sessenta) dias, já que se faz necessário que se transcorra prazo de extinção 

condizente com a natureza dos investimentos feitos por Higor. 

d) A denúncia do contrato, por meio de resilição unilateral, pode ser exigida em qualquer tipo de contrato, 

ainda que não exista previsão legal, pois trata-se de forma de extinção legal dos contratos. 

 

 

Questão 02 – (Valor: 1,0) – A extinção dos contratos pode ocorrer em razão do adimplemento da obrigação 

pactuada e também por causas anteriores e posteriores à celebração do contrato. Assim, com base nas regras de 

extinção dos contratos, analise as proposições abaixo e assinale a assertiva correta: 

 

a) Se os contratantes fixarem cláusula que resolve o contrato em razão da ocorrência de determinado fato, a 

extinção somente operará efeitos após a interpelação judicial. 

b) Quando o descumprimento contratual ocorrer por fato alheio à vontade dos contratantes, em razão de 

caso fortuito ou força maior, sempre ocorrerá a resolução contratual sem o necessário pagamento de 

perdas e danos a outra parte. 
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c) Se o contrato versar sobre obrigações recíprocas entre os contratantes, ou seja, - se o contrato for 

bilateral -, pode uma das partes recusar-se ao cumprimento de sua obrigação se sobrevier à outra 

diminuição de seu patrimônio suficiente para tornar duvidoso o cumprimento da obrigação que se 

compromete, sendo que, tal extinção ocorrerá de pleno de direito, sem necessidade de interpelação 

judicial da outra parte. 

d) A parte lesada pela inexecução voluntária do contrato pode pedir a resolução do contrato, porém, 

caso prefira, poderá exigir o cumprimento forçado da obrigação (tutela específica), cabendo em 

qualquer das hipóteses, o direito de receber perdas e danos. 

 

Questão 03 - (Valor: 1,0 ponto) – Willian é casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Marina e 

possui três filhos. Em determinado momento, Willian decide vender 01 de seus vários bens imóveis para o seu 

filho mais velho, Rafael, sem dar conhecimento aos demais filhos e a cônjuge. Sobre essa situação é correto 

afirmar que: 

 

a) Os demais filhos de Willian podem obter a anulação do referido negócio jurídico de compra e venda, no 

prazo decadencial de 02 anos, contados a partir da celebração do negócio jurídico, sem a necessidade de 

provar a ocorrência de efetivo prejuízo, uma vez que não anuíram expressamente com a celebração do 

negócio jurídico, conforme determina a lei. 

b) Se Willian estivesse em união estável com Marina, também precisaria da anuência desta para celebrar 

negócio de compra e venda com um de seus descendentes.  

c) Para que Willian pudesse vender bem imóvel para um de seus descendentes, o mesmo precisaria da 

anuência de seu cônjuge, independentemente do regime de bens em que se casaram, por tratar-se de 

norma de ordem pública. 

d) A venda de ascendente a descendente pode-se realizar licitamente: i)se houver consentimento 

expresso dos demais filhos e ii) sem a autorização do cônjuge do ascendente, se este for casado 

em regime da separação obrigatória de bens. 

 

Questão 04 – (Valor: 1,0 ponto) – Caroline, Matheus, Jordan e Sabrina adquiriram um lote de terras em regime 

de condomínio, não fazendo construções para divisão no plano físico e fático e utilizando o imóvel por inteiro e 

sem localizar especificamente qual a parte de casa um . Sobre a possibilidade de qualquer dos condôminos 

vender sua fração ideal para terceiro, é correto afirmar que: 

 

a) Neste caso, existe direito de preempção legal em favor dos demais condôminos, de modo que, o 

condômino interessado em vender o bem deverá notificar os demais condôminos para exercerem seu 

direito de preferência na aquisição da fração ideal a ser alienada, sendo que, se tal previsão for 

desobedecida, os demais condôminos terão direito somente a perdas e danos. 

b) Como existe pluralidade de condôminos, terá preferência na aquisição da fração ideal a ser 

alienada o condômino que tiver benfeitoras de maior valor no bem ou, inexistindo benfeitorias, 

aquele condômino que for dono do maior quinhão. 

c) A regra de preferência ou preempção legal em favor dos demais condôminos, no momento de alienação 

por parte de um dos condôminos, também se aplica nas hipóteses de condômino “pro diviso”, a exemplo 

de uma unidade autônoma de condomínio edilício.  
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d) O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a 

parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência.  

 

Questão 05 – (Valor: 1,0 ponto) – Jeniffer e Laura celebram contrato de compra e venda de um veículo. No 

contrato, entretanto, estabeleceu-se cláusula de preferência convencional em favor da vendedora originária do 

veículo: Jennifer. Sobre esta situação, é correto afirmar que: 

 

a) Se Laura decidir vender o veículo deverá, obrigatoriamente, oferecê-lo para Jennifer (vendedora 

originária), até o prazo de 180 dias após a celebração da compra e venda, sob pena de Jennifer depositar 

o valor do carro em juízo e conseguir reaver a propriedade do mesmo. 

b) Em razão da cláusula especial de preempção, preferência ou prelação convencional, em qualquer espaço 

de tempo que Laura decidir vender o veículo, esta deverá, obrigatoriamente, notificar Jennifer para exercer 

o seu direito de preferência para aquisição do veículo. 

c) Se Jennifer não for notificada por Laura para exercer o seu direito de preferência, sendo a prelação 

convencional, não poderá ajuizar ação anulatória para reaver o veículo, mas poderá exigir o 

pagamento de perdas e danos por parte de Laura e, inclusive, do adquirente de má-fé. 

d) Se Laura notificar Jennifer para exercer o seu direito de preferência para aquisição do veículo, deverá 

estipular prazo para Jennifer responder o interesse em aquisição do veículo, sendo que, caso não estipule 

prazo e Jennifer nada responda, entender-se-á que Jennifer concordou em exercer seu direito de 

preferência, pois quem cala também consente.  

 

 

Questão 06 – (Valor: 1,0 ponto) – João comprou um automóvel, com fixação de cláusula de reserva de domínio, 

com uma entrada e pagamento de 24 prestações. Desempregado, deixou de efetuar o pagamento a partir da 12ª 

parcela, quando foi interpelado judicialmente pelo vendedor, para constituí-lo em mora e ser possível a execução 

da cláusula de reserva de domínio, resolvendo o contrato. Desse modo, é correto afirmar que: 

 

a) A resolução da venda com reserva de domínio não depende de interpelação judicia em nenhuma hipótese, 

podendo o vendedor requisitar a devolução a qualquer tempo. 

b) Verificada a mora do comprador, o vendedor poderá mover contra ele a competente ação de 

cobrança ou ação de busca e apreensão, uma vez que é o proprietário resolúvel do bem. 

c) Se o vendedor optar por ajuizar ação de busca e apreensão do bem, não poderá reter prestações pagas 

pelo comprador para descontar despesas feitas e depreciação do bem, tendo que devolver todas as 

parcelas pagas ao comprador. 

d) Com a fixação da cláusula de reserva de domínio fica o vendedor – proprietário resolúvel – responsável 

pelos riscos da coisa, ainda que a posse útil do bem esteja com o comprador.    

 

Questão 07 – (Valor: 1,0 ponto) – A consagração do princípio da justiça contratual demonstra que, nos contratos 

bilaterais, sinalagmáticos e onerosos, os contratos devem manter o equilíbrio do sinalagma obrigacional. A ruptura 

ou desarranjo do sinalagma pode gerar a necessidade de revisão contratual e, em último caso, a extinção do 

próprio contrato em razão de onerosidade excessiva.  

 

Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.  
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I – A constatação de onerosidade excessiva em desfavor de uma das partes, capaz de gerar extrema vantagem 

para a outra parte, é suficiente para que ocorra a revisão do contrato, sendo que, apenas diante da 

impossibilidade de revisão, a resolução do contrato por onerosidade excessiva será declarada. 

 

PORQUE 

 

II – De acordo com os princípios da função social e da conservação dos pactos, quando houver onerosidade 

excessiva e desequilíbrio contratual, sempre que possível, deverá buscar-se primeiro a revisão judicial dos 

contratos e não a resolução do pacto. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta: 

 

a) As asserções I e II são proposições falsas; 

b) A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira; 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa. 

d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa da I; 

e) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa da I. 

 

Questão 08 – (Valor: 1,0 ponto) –  

 

A retrovenda é pacto inserido no contrato de compra e venda pelo qual o vendedor reserva-se no direito de reaver 

o imóvel que está sendo alienado, dentro de certo prazo, restituindo o preço e reembolsando as despesa feitas ao 

comprador, no período de resgate, que é  decadencial e de, no máximo, 3 anos após a venda. 

 

De acordo com o autor José Osório de Azevedo Júnior, na realidade prática, retrovenda geralmente tem sido 

utilizada: 

  

[...] por emprestadores de dinheiro que querem fugir dos percalços da execução judicial, 
sempre complexa e demorada e na qual certamente virá à tona o valor das taxas dos 
juros. Por isso, usam do pacto de retrovenda como garantia do empréstimo; se o 
devedor não conseguir pagar e não exercer o direito de recompra, a coisa fica 
definitivamente na titularidade do comprador. AZEVEDO, JR, José de Osório de. 
Compra e venda. Troca ou Permuta. Col. Biblioteca de Direito Civil. Estudos em 
homenagem ao Professor Miguel Reale: São Paulo: RT, 2005, p.83. 

 

A partir das informações do texto, conclui-se que: 

 

a)  A retrovenda é cláusula especial que constitui lícita garantia ao empréstimo de dinheiro. 

b)  A retrovenda tem sido utilizada como forma disfarçar o negócio de empréstimo de dinheiro com 

altas taxas de juros e, ao mesmo tempo, constituir garantia para o autor do empréstimo de 

dinheiro. 

c) A retrovenda é cláusula especial que constitui alternativa viável e lícita àqueles que celebram negócio 

jurídico de empréstimo e não querem recorrer às vias da execução, em razão da morosidade processual. 

d) A retrovenda não tem sido usada para desvirtuar ou simular outros tipos de negócios jurídicos. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 80,0 

Disciplina: DIREITO PENAL III - GABARITO Data: 04/12/18 

Professor(a): Matheus Santos Medeiros 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:  
 

INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão levadas em 

consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura importará em atribuição de 

nota zero para a questão.  

 

 A B C D E 

QUESTÃO 
01 
 

     

QUESTÃO 
02 
 

     

QUESTÃO 
03 
 

     

QUESTÃO 
04 
 

     

QUESTÃO 
05 
 

     

QUESTÃO 
06 
 

     

QUESTÃO 
07 
 

     

QUESTÃO 
08 
 

     

 

01) (1,0 ponto) EMENTA Habeas corpus. Furto de quadro denominado "disco de ouro". Premiação 

conferida àqueles artistas que tenham alcançado a marca de mais de cem mil discos vendidos no País. Valor 

sentimental inestimável. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Bem 

restituído à vítima. Irrelevância. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Paciente reincidente específico em 

delitos contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes criminais. Precedentes. Ordem denegada. 1. As 

circunstâncias peculiares do caso concreto inviabilizam a aplicação do postulado da insignificância à espécie. 
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Paciente que invadiu a residência de músico, donde subtraiu um quadro denominado "disco de ouro", 

premiação a ele conferida por ter alcançado a marca de mais de cem mil discos vendidos no País. 2. Embora a 

res subtraída não tenha sido avaliada, essa é dotada de valor sentimental inestimável para a vítima. Não se 

pode, tão somente, avaliar a tipicidade da conduta praticada em vista do seu valor econômico, especialmente 

porque, no caso, o prejuízo suportado pela vítima, obviamente, é superior a qualquer quantia pecuniária. 3. 

Revela-se irrelevante para o caso o argumento da defesa de que o bem teria sido restituído à vitima, pois 

ocorreu em circunstâncias alheias à vontade do paciente. Segundo o inquérito policial o pacien te foi abordado 

por policiais militares em via pública na posse do objeto furtado, o que ensejou a sua apreensão e, 

consequentemente, a sua restituição. 4. Impossibilidade de acatar a tese de irrelevância material da conduta 

praticada pelo paciente, especialmente porque a folha de antecedentes criminais que instrui a impetração 

demonstra a presença de outros delitos contra o patrimônio por ele praticados. Com efeito, esses aspectos dão 

claras demonstrações de ser ele um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. 5. 

Conforme a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao 

paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente 

uma injustificada mobilização do Poder Judiciário (HC nº 96.202/RS, DJe de 28/5/10). 6. Ordem denegada.  

(STF - HC: 107615 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/09/2011, Primeira Turma, Data 

de Publicação: DJe-192 DIVULG 05-10-2011 PUBLIC 06-10-2011). 

No que tange ao crime de furto e a aplicação do princípio da insignificância avalie as asserções a seguir e a 

relação proposta entre elas: 

 

I – O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA GERA A ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

  

PORQUE 

 

 II – É UMA CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE MATERIAL.  

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

 

02) (1,0 ponto) O ato de pichar edificação urbana constitui conduta típica prevista, em tese, como crime na 

Lei n. 9.605/1998 – Artigo 65 e parágrafos. Assim, analise as asserções e a relação proposta entre elas. 

 

I - Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou 

privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo 

locatário ou arrendatário do bem privado. 

 

PORQUE 
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II - no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas 

municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e 

conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

 

03) (1,0 ponto) É cediço que o concurso de duas ou mais pessoas no furto é qualificadora, aumentando, 

substancialmente, a pena base do caput do artigo 155 do Código Penal. Doutra banda, a mesma situação no 

roubo, artigo 157 do Código Penal, tem natureza de majorante de um terço até a metade. Nesse sentido, para fins 

de defesa, indiscutível que usar a causa de aumento no roubo para o caso de furto mediante concurso de duas ou 

mais pessoas constitui em benefício para o réu. Com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é: 

a) Perfeitamente possível, por constituir benefício ao réu. 

b) É possível apenas para o furto privilegiado. 

c) É possível em razão do princípio da proporcionalidade. 

d) É inadmissível aplicar, no furto simples, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. 

e) É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. 

 

04) (1,0 ponto) Considere o caso e, em seguida, responda: 

Tício subtrai coisa alheia móvel de Mélvio e, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência ou grave ameaça 

contra Mélvio, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si. 

Nessa situação hipotética, Tício responderá: 

a) extorsão. 

b) roubo impróprio. 

c) roubo próprio. 

d) furto qualificado pela destreza. 

e) furto de coisa comum. 

 
05) (1,0 ponto) Segundo o artigo 158 do Código Penal “Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro 

ou cárcere privado: Pena - reclusão, de um a três anos. 

 

Com base nesse tipo penal, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I – Segundo a súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça o crime de extorsão consuma-se 

independentemente da obtenção da vantagem indevida. 

 

PORQUE 
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II - A extorsão é um crime formal, não exige a obtenção da vantagem econômica pelo agente, contudo 

exige-se pelo menos a participação ativa da vítima, isto é, realizar uma das hipóteses: fazer, deixar de fazer 

ou tolerar que se faça. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

 

06) (1,0 ponto) Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro julgue os itens abaixo: 

 

I - é qualificado se do fato resulta lesão corporal grave ou morte. 

II - não admite a modalidade tentada. 

III – é um crime comum. 

IV - se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do 

sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços). 

V - se resultar em morte da vítima, tipifica homicídio. 

VI – qualifica a extorsão se o sequestro dura mais de quarenta e oito horas. 

VII - o tipo subjetivo é o dolo. 

VIII – não qualifica se for cometida por quadrilha ou bando. 

IX - consuma-se quando o agente solicita vantagem como preço do resgate, por se tratar de crime contra o 

patrimônio. 

X - é qualificado se cometido contra vítima menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 50 (cinquenta) anos.  

 

a) V,F,V,V,F,F,V,F,F,F. 

b) V,V,V,V,V,F,V,F,V,F. 

c) V,F,V,V,F,V,V,F,F,F. 

d) V,V,V,V,F,F,V,F,F,F. 

e) Todas estão corretas. 

 

07) (1,0 ponto) Maurício estava na festa de aniversário de seu pai e sua mãe, que, juntos, comemoravam 

seus aniversários de 61 anos e 59 anos respectivamente. Com a intenção de comprar bebidas, subtrai R$1.000,00 

(mil reais) da carteira de seu pai sem que ninguém veja sua conduta. Já no dia seguinte pela manhã, ingressa no 

quarto de sua mãe para subtrair dólares, mas depara-se com a genitora trocando de sapatos. Decide, então, 

ameaçá-la de morte e levar todo o dinheiro que era apenas de sua mãe. Diante dessa situação, é correto afirmar 

que:  

Diante do caso apresentado, é correto afirmar que: 
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a) Maurício é isento de pena pela prática dos dois crimes, em razão da escusa absolutória pelo fato de as vítimas 

serem seus genitores; 

b) Maurício é isento de pena pela prática da conduta engendrada contra o pai, mas não contra a mãe; 

c) as condutas praticadas por Maurício são atípicas, pois os bens subtraídos também podem ser considerados de 

sua propriedade; 

d) Maurício é isento de pena pela prática da conduta engendrada em desfavor de sua mãe, mas não pela conduta 

praticada contra seu pai; 

e) Maurício deverá responder pela prática de ambos os crimes, não havendo que se falar em aplicação de 

escusas absolutórias. 

 

08) (1,0 ponto) Leia e julgue as assertivas depois responda: 

 

A respeito do crime de Dano julgue os itens a seguir e, em seguida, marque a única alternativa correspondente: 

 

I – o crime de dano não admite tentativa. 

II – é circunstância que qualifica o dano: ser cometido contra patrimônio de empresa concessionária de 

serviços públicos; com emprego de substância inflamável, se o fato não constitui crime mais grave; com 

grave ameaça a pessoa. 

III – é circunstância que qualifica o dano se tem violência empregada contra coisa. 

IV - o crime de dano é de ação penal pública incondicionada, exclusivamente. 

V – somente se procederá mediante queixa se o dano for por motivo egoístico. 

 

a) F,V,F,F,F. 

b) F,V,F,V,F. 

c) F,F,V,V,F. 

d) V,V,F,F,F. 

e) F,V,F,F,V. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I - GABARITO Data: 05/12/18 

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) 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: 

a) Sendo o réu revel, o juiz, de imediato, julgará antecipadamente o mérito. 

b) Sendo o réu revel, não poderá se manifestar no processo, sobretudo, em relação à produção de 

provas. 

CORRETA = c) 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. 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

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: 

CORRETA = a) 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. 

b) Não será caso de julgamento antecipado do mérito quando o réu for revel e não tiver requerido 

em momento próprio a produção de provas. 

c) Quando o pedido se mostrar incontroverso, tem-se hipótese de revelia a não de julgamento 

antecipado do mérito.  

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. 
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5. (2,0) Chamamos de julgamento (isto é, a faculdade graças à qual dizemos que uma pessoa julga 

compreensivamente) a percepção acertada do que é equitativo. Uma prova disto é o fato de 

dizermos que uma pessoa equitativa é, mais que todas as outras, um juiz compreensivo, e 

identificamos a equidade com o julgamento compreensivo acerca de certos fatos. E julgamento 

compreensivo é o julgamento em que está presente a percepção do que é equitativo, e de maneira 

acertada; e julgar acertadamente é julgar segundo a verdade (ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. 

Trad.: Mário da Gama Kury. 4 ed. Brasília: EDUnB, 2001, p. 121-123). 

Na direção do que aponta o texto de Aristóteles, verifica-se que o ser humano, de modo constante, 

exerce a arte de julgar. Assim o faz em situações determinadas do cotidiano, decidindo acerca de 

suas condutas e das dos outros, analisando medidas e fatos e avaliando situações.Com o operador 

do direito não é diferente, mormente com magistrados, agentes responsáveis pela tomada de 

decisões nas relações processuais. Com base nesse entendimento e no texto acima apresentado, 

avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

I. A relação processual pressupõe o julgamento, o qual representa, para o magistrado, um agir com 

deliberações, uma vez que, ao decidir, esse operador jurídico se baseia na antecedente análise dos 

fatos e, de modo reflexivo, atinge o seu livre convencimento fundamentado diante das provas 

apresentadas pelas partes no âmbito do processo. 

PORQUE 

II. Ao analisar os fatos apresentados e provados na relação processual, o magistrado deve ser 

equânime e aproximar-se das partes envolvidas, para formar o seu convencimento fundamentado 

com base nas realidades por elas emitidas, o que lhe permite deliberar de modo mais sensato, justo 

e compreensivo com todos. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

CORRETA = a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 

da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 
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6. (2,0) Analise de modo interpretativo o texto apresentado e responda acertadamente às seguintes 

indagações: 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: 

TEXTO: As sentenças que têm a mesma natureza da ação em que são proferidas. Podem ser 

classificadas em três espécies distintas, nesse ínterim, a classificação das sentenças depende da 

perspectiva enfocada. Segundo Humberto Theodoro Júnior: 

“a classificação realmente importante das sentenças 

(considerando tanto a decisão do juiz singular como o 

acórdão dos tribunais) é a que leva em conta a natureza do 

bem jurídico visado pelo julgamento, ou seja, a espécie de 

tutela jurisdicional concedida à parte (THEODORO JR., 

Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 1991. v. I, p. 559)” 

 

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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Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 03/12/18 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 
4º 

período 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 permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de 
material impresso pelo aluno; 4) Leia com atenção o enunciado e marque somente uma alternativa correta para 
cada questão da prova; 5) Ao final preencha o “gabarito padrão” com a resposta correspondente a cada questão 
assinalada; 6) No preenchimento do “gabarito padrão”, questão rasurada ou com mais de uma alternativa marcada 
será atribuída nota “ZERO”; 7) Ao final da prova, tanto o caderno de prova quanto o gabarito devem ser entregues 
ao professor. 

 

 

Enunciado para as questões 1 a 4 

 

 Juliana, de 60 anos de idade, foi vítima de crime de calúnia em 13/04/2017. 

Inconformada com a situação, Juliana apresentou requerimento ao Delegado de Polícia da 

cidade onde morava para que este investigasse o fato, haja vista que pretendia processar 

criminalmente o autor do crime. Após investigações, em 25/04/2017, o Delegado de Polícia 

informou formalmente para Juliana que Carlos foi o autor do crime de calúnia, concluiu o 

inquérito policial e encaminhou para os autos para o juiz competente. Após tomar ciência sobre 

a autoria do fato, Juliana procurou advogado para obter orientações de como proceder para 

processar criminalmente Carlos. 

 

Questão 1. (valor: 1,00 ponto) Considerando a situação hipotética apresentada e os 

regramentos penais e processuais penais, é correto afirmar que o advogado contratado por 

Juliana deveria informá-la que: 

A) O crime que ela sofreu é de ação penal privada e que o prazo final para ela apresentar a 

queixa-crime era 12/10/2017. 

B) O crime que ela sofreu é de ação penal privada e que o prazo final para ela apresentar a 

queixa-crime era 13/10/2017. 

C) O crime que ela sofreu é de ação penal privada e que o prazo final para ela apresentar a 

queixa-crime era 25/10/2017. 

D) O crime que ela sofreu é de ação penal privada e que o prazo final para ela apresentar 

a queixa-crime era 24/10/2017. 
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E) O crime que ela sofreu é de ação penal privada e que o prazo final para ela apresentar a 

queixa-crime era 24/07/2017. 

 

Questão 2. (valor: 1,00 ponto) O advogado contratado disse para Juliana que nos crimes de 

ação penal privada o exercício do direito de queixa é uma faculdade do ofendido. Esta 

informação relaciona-se diretamente a qual princípio da ação penal privada, 

A) Princípio da disponibilidade. 

B) Princípio da oportunidade. 

C) Princípio da iniciativa das partes. 

D) Princípio da intranscendência. 

E) Princípio da indivisibilidade. 

 

Questão 3. (valor: 1,00 ponto) O advogado informou a Juliana que o não exercício do direito 

de queixa-crime dentro do prazo previsto em lei, acarretaria a extinção da punibilidade de 

Carlos. Neste caso, a extinção de punibilidade aconteceria pela, 

A) Decadência. 

B) Renúncia. 

C) Perdão. 

D) Prescrição. 

E) Anistia. 

 

Questão 4. (valor: 1,00 ponto) Considere que dentro do prazo legal Juliana apresentou 

queixa-crime em desfavor de Carlos perante a Vara Criminal que era o juízo competente. 

Recebida a queixa, no curso da ação, Juliana, solteira, veio a falecer, deixando como único 

familiar sua filha Maria, de 30 anos de idade, já que não tinha irmão e seus pais eram 

previamente falecidos. Após a juntada da certidão de óbito, o serventuário certificou tal fato na 

ação penal. 

 Diante da certidão de óbito e da natureza da ação penal, é correto afirmar que: 

A) deverá a ação penal, diante da apresentação de queixa pela vítima antes de falecer, ter 

regular prosseguimento, intimando-se Maria dos atos, em razão do princípio da 

indisponibilidade das ações privadas. 

B) deverá o juiz, diante da natureza da ação penal de natureza privada, extinguir o processo 

sem julgamento do mérito, não podendo terceiro prosseguir na posição de querelante. 

C) deverá ser reconhecida a decadência caso Maria não compareça em juízo no prazo legal 

para dar prosseguimento à ação penal. 
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D) deverá ser reconhecida a perempção caso Maria não compareça em juízo no prazo 

legal para dar prosseguimento à ação penal; 

E) poderá Maria, diante do falecimento de Juliana, prosseguir na ação penal, que passará a ser 

classificada como privada subsidiária da pública. 

 

Questão 5. (valor: 1,00 ponto)  

 

 Felipe foi processado e julgado por ser o principal suspeito de ter danificado 

dolosamente o celular de Caio. Após o devido processo legal, o juiz competente absolveu 

Felipe, pois não havia prova suficiente para sua condenação. 

 Considerando a situação hipotética apresentada e a imagem acima, avalie as asserções 

a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I – Caio teve um prejuízo patrimonial quando Felipe danificou seu celular, porém não poderá 

propor ação civil para a reparação do dano em desfavor de Felipe. 

PORQUE 

II – A natureza da sentença absolutória proferida pelo juiz em favor de Felipe impede a 

responsabilidade civil. 

 

 A respeito dessas asserções, assinale a opção correta, 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta de I; 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I; 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa; 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira; 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 
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Questão 6. (valor: 1,00 ponto) Um dos princípios processuais penais é o princípio da 

imparcialidade do juiz criminal. O princípio da imparcialidade do juiz significa que o magistrado, 

situando-se no vértice da relação processual triangulada entre ele, a acusação e a defesa, 

deve possuir capacidade objetiva e subjetiva para solucionar a demanda, ou seja, julgar de 

forma absolutamente neutra, vinculando-se apenas às regras legais e ao resultado da análise 

das provas no processo. A garantia da imparcialidade do magistrado é efetivada pelos artigos 

252 a 256 do CPP, que trata das causas de impedimentos e suspeição. 

 Baseado nas disposições do Código de Processo Penal, o juiz estará impedido de atuar 

no processo em que: 

I) tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério 

Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; 

II) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, 

sobre a questão; 

III) ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato 

análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; 

IV) for inimigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. 

  

 Estão corretas as assertivas: 

A) I e II, apenas; 

B) I, II e III, apenas; 

C) III e IV, apenas; 

D) IV, apenas; 

E) I, apenas. 

 

Questão 7. (valor: 1,00 ponto) Segundo Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2017, 

p. 245), ação penal “é o direito público subjetivo de pedir ao Estado-Juiz a aplicação do Direito 

Penal objetivo ao caso concreto”. No Código de Processo, os regramentos sobre a ação penal 

estão previstos no Título III, entre os artigos 24 e 62. 

 Baseado nas disposições do Código de Processo Penal sobre ação penal julgue as 

assertivas a seguir. 

I) Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, 

mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de 

representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. 

II)  Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, a representação 

será irretratável, depois de oferecida a denúncia. 
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III) No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o 

direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, 

descendente ou irmão. 

IV) Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de 

queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia 

da consumação do crime. 

 Estão corretas as assertivas: 

A) I e IV, apenas; 

B) I, II e III, apenas; 

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) IV, apenas. 

 

Questão 8. (valor: 1,00 ponto) Marcos – Promotor de Justiça, estava em um restaurante da 

cidade onde exerce sua função quando presenciou Fernando (uma pessoa conhecida da 

cidade) ameaçando Fábio por causa de uma suposta dívida. Fato este testemunhado por 

outras pessoas que estavam no local. Certo que o crime de ameaça está tipificado no artigo 

147 do Código Penal e é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, 

Marcos – sem procurar saber se Fábio gostaria de ver Fernando processado criminalmente - 

oferece denúncia em desfavor de Fernando pelo crime ora cometido.  

 Considerando esta situação hipotética, sendo você o juiz competente da Vara Criminal 

daquela cidade, ao receber a denúncia oferecida por Marcos, você deveria: 

A) Recebê-la, pois Marcos observou todos os requisitos previstos em lei. 

B) Rejeitá-la, pois Marcos não tem legitimidade ativa para propor a inicial acusatória. 

C) Rejeitá-la, pois neste caso não há possibilidade jurídica do pedido. 

D) Rejeitá-la, haja vista que não há justa causa. 

E) Rejeitá-la, pois no caso em tela Marcos ofereceu denúncia sem observar uma 

condição especial para o exercício da ação penal, a condição de procedibilidade. 

 

 

Boa prova! 
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GABARITO – Orientações para o preenchimento:  

A) campo “Name”: assine seu nome. 

B) campo “Class”: anote o período que você está cursando. 

C) campo “STUDENT ID”: 1) preencha as lacunas da primeira linha com os cinco últimos algarismos de seu 

número de matrícula (se não souber os números, aguarde a folha de presença que vocês assinam em sala de 

aula durante a prova. Na frente de seu nome consta o número de sua matrícula); 2) Embaixo de cada número 

preenchido, pinte o local correspondente ao número (●). 

D) campos correspondentes às questões da prova: 1) não rasure; 2) pinte a resposta correspondente a cada 

questão assinalada na prova (●); 3) atenção ao transpor as respostas da prova para o gabarito. O professor irá 

considerar as respostas marcadas no gabarito para correção e no momento da vista de prova. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO I - GABARITO Data: 29/11/18 

Professor(a): Samir Alves Daura 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:  
 
Questão 1 – Vale 1 ponto: 

 

O que são poderes administrativos? De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, representam eles “uma 

prerrogativa de direito público outorgada aos agentes do Estado” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 48). Nesse sentido, 

ao desempenharem as suas funções legalmente traçadas, estarão os agentes públicos fazendo o uso de 

determinados poderes. 

Contudo, o que se espera dos agentes públicos ao fazerem uso dos poderes administrativos? Em razão da 

importância dos princípios básicos do Direito Administrativo brasileiro, espera-se que os agentes utilizem os poderes 

administrativos em respeito aos limites legais, sob pena da conduta recair em uma das formas de abuso de poder, 

notadamente os casos de excesso de poder e desvio de poder, situações essas que deverão ser rechaçadas. 

Três importantes poderes administrativos são: o poder discricionário, o poder regulamentar e o poder de polícia. A 

doutrina majoritária considera que os poderes administrativos representam, na realidade, um poder-dever, ou seja, a 

fim de alcançar o interesse coletivo, deverão os agentes utilizá-los, tendo como norte os princípios da supremacia do 

interesse público e da indisponibilidade do interesse público. 

 

A respeito do texto acima, conclui-se que... 

 

a) O uso dos poderes administrativos constitui uma faculdade dirigida aos agentes públicos, haja vista que somente a 

lei pode impor obrigações. Nesse sentido, o agente público tem liberdade para fazer uso ou não dos poderes 

administrativos. 

b) Em razão da supremacia do interesse público, o agente público está autorizado a utilizar os poderes 

administrativos de uma forma absoluta, podendo, por exemplo, atuar fora dos limites de sua competência, sob a 

justificativa de que o interesse público precisa ser alcançado. 

c) Diante do abuso de poder, não cabe ao Poder Judiciário, mesmo que provocado, realizar o controle sobre o ato 

questionado, haja vista que o objetivo principal do agente público, ao fazer uso do poder administrativo, é sempre 

alcançar o interesse coletivo. 

d) Como os poderes administrativos são importantes instrumentos para a obtenção do interesse público, são 

eles considerados irrenunciáveis e obrigatórios, ou seja, ao agente não é conferida a possibilidade de dispor 

deles, tampouco a faculdade de utilizá-los ou não utilizá-los. 

e) Em relação ao poder de polícia, para alcançar o interesse coletivo, considera-se aceitável que o seu uso extrapole 

os limites legais, como por exemplo, quando um agente com atribuições fiscalizatórias embarga uma obra ou 

determina a demolição de uma determinada edificação. 
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Questão 2) Vale 1 ponto 

 

 

Autor da charge: Amâncio 

 

A partir das ideias sugeridas pela charge, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I. O investimento insuficiente do Estado brasileiro em saúde pública retrata uma clara violação do princípio da 

eficiência, previsto expressamente no art. 37 da Constituição Federal, o que acarreta em filas enormes nos postos de 

saúde, atendimentos precários, falta de remédios, entre outros problemas. 

 

PORQUE 

 

II. O setor público acaba sendo prejudicado com a possibilidade, constitucionalmente aceita, da iniciativa privada 

também oferecer o serviço de saúde para a população, sendo tal situação uma das principais causas para a 

propalada ineficiência da prestação do serviço público de saúde por parte do Estado. 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

Questão 3) Vale 1 ponto 

 

No município de Twin Peaks, o Código de Posturas veda que bares e restaurantes coloquem mesas e cadeiras nas 

calçadas. Para fazer a fiscalização, o município conta com o fiscal de posturas públicas, Sr. Victor Tardelli. Ao realizar 

a fiscalização, o fiscal constatou que o “Bar Espetinho Goiano” estava colocando mesas na calçada, obstruindo a 

passagem dos pedestres e causando transtornos para os moradores da região. Depois de lavrar três autos de 

infração com aplicação de multa, o fiscal, baseado na lei, resolveu interditar o estabelecimento, já que o proprietário 

continuou colocando mesas e cadeiras na calçada, não tendo recorrido da punição aplicada em nenhuma das 

ocasiões. Diante do exposto, qual é a alternativa correta? 
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a) o fiscal violou flagrantemente o direito do proprietário do “Bar Espetinho Goiano” de explorar economicamente o 

seu empreendimento, em nítido desrespeito ao princípio da livre iniciativa. 

b) O fiscal agiu corretamente ao lavrar os autos de infração em face do estabelecimento. No entanto, em relação ao 

ato de interditar o local, deveria o fiscal ter procurado primeiro o Poder Judiciário, haja vista que a interdição de 

estabelecimento comercial é medida que necessariamente demanda decisão judicial. 

c) A prática irregular de ato autoexecutório pelo fiscal é clara, porque não homenageou o princípio do contraditório e 

da ampla defesa ao não permitir à sociedade empresária, antes da interdição, a possibilidade de produzir, em 

processo administrativo específico, fatos e provas em seu favor. 

d) O fiscal agiu corretamente, tendo exercido o poder de polícia nos limites estabelecidos pela lei. Em outras 

palavras, diante de situações extremas, é possível que um imóvel comercial sofra a interdição, desde que o 

ato seja baseado na lei, respeitando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

 

Questão 4) Vale 1 ponto. 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, as denominadas Empresas Estatais são entidades “dotadas de 

personalidade jurídica de direito privado e delas se vale o Estado para possibilitar a execução de alguma atividade de 

seu interesse com maior flexibilidade, sem as travas do emperramento burocrático indissociáveis das pessoas 

jurídicas de direito público” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 521). 

A respeito das “Empresas Estatais”, marque a alternativa correta: 

 

a) Uma autarquia pode ser considerada uma empresa estatal, já que se trata de uma pessoa jurídica de direito 

privado, integrante da Administração Indireta, criada para prestar serviços públicos que também podem ser prestados 

pela iniciativa privada. 

b) São consideradas empresas estatais as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista. Com 

efeito, ambas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da Administração Indireta, criadas para a 

exploração de atividade econômica ou prestação de serviços públicos, nos termos estabelecidos pela lei. 

Nesse sentido, a doutrina pondera que essas estatais apresentam um certo “hibridismo normativo”, 

observando normas de direito público e de direito privado. 

c) As empresas públicas podem ter o seu capital social dividido entre a iniciativa privada e o poder público. Contudo, 

obrigatoriamente, a maior parte do capital votante deverá pertencer ao Estado, a fim de que esse permaneça no 

controle da entidade. 

d) As sociedades de economia mista podem ser constituídas por qualquer modalidade empresarial. Por exemplo, é 

possível que uma sociedade de economia mista assuma a modalidade de Sociedade Limitada. 

 

Questão 5) Vale 1 ponto 

A respeito da delegação e avocação de competência, marque a alternativa correta: 

 

a) A delegação de competência ocorre quando a norma autoriza que um agente transfira a outro funções que 

originariamente lhe pertenciam. Normalmente, um agente hierarquicamente superior transfere determinadas 

atribuições a outro hierarquicamente inferior. 

b) A lei não pode restringir a competência de um agente hierarquicamente superior em delegar determinadas 

atribuições a agentes hierarquicamente inferiores. 
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c) Com a avocação de competência, uma autoridade hierarquicamente inferior atrai para a sua esfera decisória a 

prática de ato da competência de agente hierarquicamente superior. 

d) Não é necessária a autorização legal para que o agente realize a avocação de competência. No caso, o agente 

poderá agir de acordo com a sua livre convicção.  

 

Questão 6) Vale 1 ponto. 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, os elementos dos atos administrativos são “os pressupostos 

necessários para a validade” dos mesmos (CARVALHO FILHO, 2017, p. 110). O autor informa que a ausência de 

qualquer um dos pressupostos implica em vício de legalidade, sujeitando o ato à anulação. A respeito dos elementos 

dos atos administrativos, marque a alternativa correta: 

 

a) O elemento “finalidade” dos atos administrativos retrata a alteração no mundo jurídico que o ato se propõe a 

processar. Por exemplo, uma licença para construir tem como finalidade permitir que o administrado possa construir a 

sua edificação. 

b) No Direito Administrativo, em virtude dos princípios da legalidade e da solenidade, a única forma de exteriorização 

dos atos administrativos se dá pela via escrita. 

c) Em relação ao elemento motivo, representa ele a situação de fato ou de direito que gera a vontade do 

agente quando da prática do ato administrativo. Nesse sentido, se a situação de fato estiver delineada na lei, 

ao agente não restará outra forma de agir senão executar a lei. No caso, estaremos diante de um ato 

vinculado. 

d) A motivação dos atos administrativos é sempre obrigatória, já que é apenas pela exposição dos motivos que o 

princípio da transparência será alcançado.  

 

Questão 7) Vale 1 ponto. 

Os vícios nos elementos dos atos administrativos correspondem a situações que podem acarretar na invalidade dos 

mesmos. Nesse sentido, é importante que o agente esteja atento, a fim de não incorrer em um desses defeitos, 

preservando a legitimidade do ato administrativo praticado. A respeito dos vícios nos elementos de formação dos atos 

administrativos e a possibilidade de convalidação dos mesmos, marque a alternativa correta: 

 

a) o vício no elemento “competência” permite a convalidação do ato administrativo, ou seja, trata-se de um vício 

sanável, inclusive quando a competência é exclusiva ou em razão da matéria. 

b) O vício no elemento finalidade permite a convalidação do ato administrativo. Ou seja, trata-se de um vício sanável, 

passível de correção pelo agente administrativo. 

c) O vício de motivo restringe-se ao caso de motivo inexistente, podendo ser sanado pelo agente público que o 

pratica. 

d) No caso do elemento forma, uma formalidade essencial não observada gerará um vício insanável, ou seja, 

não passível de correção. Contudo, em relação às formalidades não essenciais, será possível a convalidação 

do ato administrativo pela autoridade competente. 

 

Questão 8) Vale 1 ponto. 

A respeito dos atributos ou características dos atos administrativos, observe os itens abaixo e marque a alternativa 

correta. 

 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

I – Regra geral, os atos administrativos são imperativos, ou seja, obrigam a todos que se encontrarem em seu círculo 

de incidência. 

II – Assim que são editados, os atos administrativos presumem-se legítimos.  

III – Os atos administrativos são sempre autoexecutórios, ou seja, não dependem do Poder Judiciário para serem 

imediatamente executados. 

 

a) Todos os itens são verdadeiros. 

b) Os itens II e III são verdadeiros. 

c) Apenas o item III é verdadeiro. 

d) Apenas o item II é verdadeiro. 

e) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL III - GABARITO Data: 05/12/18 

Professor(a): Luana Ferreira Bernardes 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:  
 

 

Questão 01 – (Valor: 1,0) – Rogério Luciano, ansioso em fazer novos investimentos na comarca de Catalão/GO, 

celebrou contrato de compra e venda de uma área urbana que era de titularidade de Marcival. No contrato, as 

partes estipularam que o preço a ser pago se daria por medida de extensão. Assim, Rogério pagaria R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) por cada metro quadrado da área urbana e, ao final, ficou pactuado que Rogério adquiriria 1.000 

metros quadrados de área urbana. Após a celebração do contrato de compra e venda, Rogério Luciano verificou 

que apesar de ter adimplido o preço em razão da extensão do imóvel, a área que recebeu era um pouco menor, 

não correspondendo às dimensões dadas. Neste caso, Rogério Luciano deverá: 

 

a) Imediatamente, exigir a resolução do contrato e perdas e danos; 

b) Aceitar a área que lhe foi entregue, pois não haverá complemento de área, se o imóvel for vendido como 

coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões; 

c) Aceitar a área que lhe foi entregue, se a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área 

total enunciada e se Rogério Luciano não provar que, em razão da mínima diferença de área, não 

teria realizado o negócio. 

d) Exigir o complemento da área, reclamar o abatimento proporcional do preço e a resolução do contrato, na 

hipótese de qualquer mínima diferença na área pactuada. 

 

 

Questão 02 – (Valor: 1,0) – Sobre o contrato de compra e venda é correto afirmar que: 

 

a) É nula a compra e venda de bens que se realiza entre cônjuges que são casados sob o regime da 

separação obrigatória de bens. 

b) Quando ascendente pretender vender bens para seus descendentes, será indispensável o consentimento 

do cônjuge deste, independentemente do regime de bens em que se casaram. 

c) Quando ascendente pretender vender bens para seus descendentes, será indispensável o consentimento 

do cônjuge deste, se estiverem sob o regime da união estável.  

d) È lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação aos bens excluídos da comunhão, sendo 

que, esta regra também vale para os casos em que há união estável. 
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Questão 03 – (Valor: 1,0) – Poliene vendeu um apartamento para Jeferson. No referido contrato de compra e 

venda as partes estabeleceram que Poliene teria o direito de recobrar a propriedade do citado apartamento, no 

prazo decadencial de 03 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas de Jerferson. Sobre esta 

situação, é correto afirmar que: 

 

a) Poliene tem direito de prelação ou preempção legal na aquisição do imóvel; 

b) Poliene é a proprietária resolúvel do imóvel, portanto, executando cláusula de reserva de domínio, poderá 

reaver a coisa quando quiser. 

c) Se Poliene vier a óbito, os seus herdeiros terão o mesmo direito de recobrar a propriedade do 

apartamento, desde que respeitem o prazo decadencial pactuado, pois a cláusula de retrovenda se 

transmite aos herdeiros. 

d) Poliene tem direito de reaver a coisa em razão de cláusula de retrovenda, mas, se no prazo estipulado, 

Jeferson poderá se recusar a entregar o bem, Poliene apenas poderá ajuizar ação indenizatória por 

perdas e danos. 

 

 

Questão 04 – (Valor: 1,0) – De acordo com o Código Civil, a resolução contratual por onerosidade excessiva 

ocorrerá diante do preenchimento dos seguintes requisitos: 

 

a) Os contratos devem ser bilaterais e de prestações sucessivas, bastando a onerosidade excessiva a uma 

das partes, sem se cogitar de vantagem à outra parte, mas exigindo-se a imprevisibilidade dos 

acontecimentos; 

b) Os contratos devem ser de parcelas sucessivas, ou diferidas no tempo, exigindo-se a onerosidade 

excessiva à parte prejudicada e vantagem extrema a outra parte, mas não sendo necessário provar a 

imprevisibilidade dos acontecimentos; 

c) Os contratos devem ser bilaterais e de prestações sucessivas, apenas sendo necessário que a parte 

prove que houve quebra do sinalagma obrigacional em seu desfavor e, portanto, padece de onerosidade 

excessiva. 

d) Os contratos devem ser de execução continuada ou diferida; e à onerosidade excessiva a uma das 

partes deve corresponder a extrema vantagem à outra, em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis.  

 

 

Questão 05 – (Valor: 1,0) – Sobre a extinção dos contratos, é correto afirmar que: 

 

a) A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 

cumprimento, sendo que, apenas na primeira hipótese, caberá indenização por perdas e danos. 

b) A resilição unilateral opera mediante denúncia notificada a outra parte e, ema alguns, casos, se 

uma das partes houver feitos investimentos consideráveis para a realização do contrato, a resilição 

só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza dos investimentos. 
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c) A cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito e pode ser exemplificada quando há resolução do 

contrato em razão de “exceção de contrato não cumprido” ou pela “exceção de inseguridade”. 

d) A inexecução involuntária do contrato em razão e caso fortuito ou força maior não gerará obrigação de 

indenizar para nenhuma das partes, em nenhuma circunstância, pois as partes retornam ao estado 

original obrigatoriamente diante da imprevisibilidade dos eventos que tornaram o contrato impossível de se 

cumprir.  

 

 

Questão 06 – (Valor: 1,0) – Os contratos de compra e venda são típicos contratos que possuem cláusulas 

especiais, tais como a preempção ou preferência.  Sobre a preempção, preferência ou prelação, conforme 

disciplina o código civil, é correto afirmar que: 

 

a) O direito de preempção convencional pode ser cedido a terceiros; 

b) Na preempção convencional, responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem 

ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem. O adquirente 

responderá solidariamente se tiver procedido de má-fé. 

c) O direito de preempção convencional pode ser exercido em qualquer momento, tanto para bens móveis e 

imóveis. 

d) Aquele que exerce a preferência para aquisição do bem tem o direito de adquirir o bem pelo preço de 

venda originário, ou seja, pelo preço que vendeu a coisa.  

 

 

Questão 07 – (Valor: 1,0) – Analise as assertivas abaixo, bem como a relação mantida entre as mesmas. 

 

I – A prelação legal ou preempção legal pode ser caracterizada como o direito de preferência do condômino sobre 

a venda de bem que está em situação de condomínio indivisível. 

 

PORQUE 

 

II – Nos casos de condomínio “pro diviso” não se aplica a regra de preferência legal, podendo o condômino vender 

o bem sem oferecer para os demais condôminos. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta: 

 

a) As asserções I e II são proposições falsas; 

b) A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira; 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa. 

d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa da I; 

e) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa da I. 
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Questão 08 – (Valor: 1,0) Sobre a extinção dos contratos, o Professor Cristiano de Souza Zanetti, afirma que: 

 

“Caso a conduta de uma das partes submeta a risco a execução do avençado, o 

contratante inocente pode desde logo suspender o cumprimento da respectiva 

prestação, com arrimo na interpretação analógica do art. 477 do Código Civil. Trata-se 

de uma decorrência da boa-fé, pois não é dado a quem põe em perigo o pactuado 

ignorar a repercussão da própria conduta, para exigir o adimplemento alheio.” 

 

 

A partir das informações do texto, conclui-se que: 

 

a) A exceção de contrato não cumprido deve ser aplicado como função de controle da boa-fé objetiva. 

b) Sempre que uma parte oferecer ameaça ao adimplemento do programa contratual, deve-se pedir a 

resolução do contrato, mediante suspensão da respectiva prestação. 

c) A suspensão da prestação por parte de uma das partes (exceção de inseguridade,) diante da 

ameaça de incumprimento pela outra parte, pode ocorrer com respaldo na boa-fé objetiva. 

d) A cláusula resolutiva tácita depende de interpelação judicial em quaisquer circunstâncias.  
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 80,0 

Disciplina: DIREITO PENAL III - GABARITO Data: 03/12/18 

Professor(a): Matheus Santos Medeiros Turma: 4ºB 

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:  
 

01) (1,0 ponto) EMENTA Habeas corpus. Furto de quadro denominado "disco de ouro". Premiação 

conferida àqueles artistas que tenham alcançado a marca de mais de cem mil discos vendidos no País. Valor 

sentimental inestimável. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Bem 

restituído à vítima. Irrelevância. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Paciente reincidente específico em 

delitos contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes criminais. Precedentes. Ordem denegada. 1. As 

circunstâncias peculiares do caso concreto inviabilizam a aplicação do postulado da insignificância à espécie. 

Paciente que invadiu a residência de músico, donde subtraiu um quadro denominado "disco de ouro", 

premiação a ele conferida por ter alcançado a marca de mais de cem mil discos vendidos no País. 2. Embora a 

res subtraída não tenha sido avaliada, essa é dotada de valor sentimental inestimável para a vítima. Não se 

pode, tão somente, avaliar a tipicidade da conduta praticada em vista do seu valor econômico, especialmente 

porque, no caso, o prejuízo suportado pela vítima, obviamente, é superior a qualquer quantia pecuniária. 3. 

Revela-se irrelevante para o caso o argumento da defesa de que o bem teria sido restituído à vitima, pois 

ocorreu em circunstâncias alheias à vontade do paciente. Segundo o inquérito policial o paciente foi abordado 

por policiais militares em via pública na posse do objeto furtado, o que ensejou a sua apreensão e, 

consequentemente, a sua restituição. 4. Impossibilidade de acatar a tese de irrelevância material da conduta 

praticada pelo paciente, especialmente porque a folha de antecedentes criminais que instrui a impetração 

demonstra a presença de outros delitos contra o patrimônio por ele praticados. Com efeito, esses aspectos dão 

claras demonstrações de ser ele um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. 5. 

Conforme a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao 

paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente 

uma injustificada mobilização do Poder Judiciário (HC nº 96.202/RS, DJe de 28/5/10). 6. Ordem denegada.  

(STF - HC: 107615 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/09/2011, Primeira Turma, Data 

de Publicação: DJe-192 DIVULG 05-10-2011 PUBLIC 06-10-2011). 

No que tange ao crime de furto e a aplicação do princípio da insignificância avalie as asserções a seguir e a 

relação proposta entre elas: 

 

I – Aplica-se o princípio da insignificância quando presentes os requisitos da Mínima ofensividade da 

conduta a Ausência de periculosidade social da ação o Reduzidíssimo grau de reprobabilidade do 

comportamento e da Inexpressividade da lesão jurídica provocada há possibilidade de aplicação do 

princípio da insignificância. 
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PORQUE 

 

 II – Se observa apenas o valor econômico da res subtraída, não se deve analisar outros fatores, como, por 

exemplo, o valor sentimental do bem.  

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

 

02) (1,0 ponto) Tício, no interior de uma loja, a pretexto de adquirir roupas, solicitou ao vendedor vários 

modelos para experimentar, mas, no interior do provador, escondeu uma das peças dentro de suas vestes, 

devolveu as demais e deixou o local. Com isso, em tese, Tício cometeu qual crime: 

a) furto qualificado pela fraude. 

b) furto de coisa comum. 

c) apropriação indébita. 

d) estelionato. 

e)  furto simples. 

 

03) (1,0 ponto) É cediço que o concurso de duas ou mais pessoas no furto é qualificadora, aumentando, 

substancialmente, a pena base do caput do artigo 155 do Código Penal. Doutra banda, a mesma situação no 

roubo, artigo 157 do Código Penal, tem natureza de majorante de um terço até a metade. Nesse sentido, para fins 

de defesa, indiscutível que usar a causa de aumento no roubo para o caso de furto mediante concurso de duas ou 

mais pessoas constitui em benefício para o réu. Com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é: 

a) Perfeitamente possível, por constituir benefício ao réu. 

b) É possível apenas para o furto privilegiado. 

c) É possível em razão do princípio da proporcionalidade. 

d) É inadmissível aplicar, no furto simples, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. 

e) É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. 

 

04) (1,0 ponto) Considere o caso e, em seguida, responda: 

Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. 

Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver: 

a) causado a morte de Júlio em circunstâncias que evidenciem que Mário assumiu o risco de produzir o resultado. 

b) provocado à incapacitação de Júlio para ocupações habituais, como, por exemplo, o trabalho e o estudo, por 

quinze dias. C 

c) provocado em Júlio debilidade permanente de função, como, por exemplo, a redução da capacidade 

mastigatória pela perda dentária. 

d) ofendido a integridade corporal de Júlio, causando-lhe diversas escoriações no corpo. 

e) causado a morte de Júlio, ainda que em circunstâncias que evidenciem que Mário não queria matá-lo. 
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05) (1,0 ponto) Segundo o artigo 158 do Código Penal “Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro 

ou cárcere privado: Pena - reclusão, de um a três anos. 

 

Com base nesse tipo penal, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I – Segundo a súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça o crime de extorsão consuma-se 

independentemente da obtenção da vantagem indevida. 

 

PORQUE 

 

II - A extorsão é um crime formal, não exige a obtenção da vantagem econômica pelo agente, contudo 

exige-se pelo menos a participação ativa da vítima, isto é, realizar uma das hipóteses: fazer, deixar de fazer 

ou tolerar que se faça. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

 

06) (1,0 ponto) Quanto ao crime de extorsão mediante sequestro julgue os itens abaixo: 

 

I - é qualificado se do fato resulta lesão corporal grave ou morte. 

II - não admite a modalidade tentada. 

III – é um crime comum. 

IV - se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do 

sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços). 

V - se resultar em morte da vítima, tipifica homicídio. 

VI – qualifica a extorsão se o sequestro dura mais de quarenta e oito horas. 

VII - o tipo subjetivo é o dolo. 

VIII – não qualifica se for cometida por quadrilha ou bando. 

IX - consuma-se quando o agente solicita vantagem como preço do resgate, por se tratar de crime contra o 

patrimônio. 

X - é qualificado se cometido contra vítima menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 50 (cinquenta) anos.  

 

a) V,F,V,V,F,F,V,F,F,F. 

b) V,V,V,V,V,F,V,F,V,F. 

c) V,F,V,V,F,V,V,F,F,F. 

d) V,V,V,V,F,F,V,F,F,F. 

e) Todas estão corretas. 
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07) (1,0 ponto) Considere a seguinte situação: "X" e "Z", ambos com dezenove anos de idade, planejaram, 

em comum acordo, furtar bens dos pais de "X", quando estes estivessem ausentes. Na data combinada, os 

agentes subtraíram joias e dinheiro, no valor total de R$ 10.000,00, da residência do casal, local onde reside "X". 

Os pais de "X" contam, cada um, cinquenta e cinco anos de idade.  

Diante do caso apresentado, é correto afirmar que: 

a) "X" e "Z" devem ser condenados pelo crime de furto duplamente qualificado (com abuso de confiança 

e mediante concurso de duas ou mais pessoas). 

b) "X" deverá ser condenado pelo crime de furto duplamente qualificado (com abuso de confiança e mediante 

concurso de duas ou mais pessoas) e "Z" pelo crime de furto qualificado (mediante concurso de duas ou mais 

pessoas). 

c) em virtude das regras do concurso de pessoas e da comunicabilidade das circunstâncias e condições de 

caráter pessoal, "X" e "Z" serão beneficiados pela escusa absolutória prevista nas disposições gerais dos crimes 

patrimoniais. 

d) Apenas "X" será beneficiado pela escusa absolutória e terá afastada sua punibilidade. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

08) (1,0 ponto) Leia a ementa e depois responda: 

 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO DE ÁGUA VITIMANDO A COMPANHIADE 

ABASTECIMENTO. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO ANTES DO OFERECIMENTO DADENÚNCIA. 

COLORIDO MERAMENTE CIVIL DOS FATOS. CARÊNCIA DE JUSTACAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. VIABILIDADE. 1. O Direito Penal deve ser encarado de acordo com a principiologiaconstitucional. 

Dentre os princípios constitucionais implícitosfigura o da subsidiariedade, por meio do qual a intervenção 

penalsomente é admissível quando os demais ramos do direito não conseguembem equacionar os conflitos 

sociais. In casu, tendo-se apurado, emverdade, apenas um ilícito de colorido meramente 

contratual,relativamente à distribuição da água, com o equacionamento daquaestio no plano civil, não se 

justifica a persecução penal. 2. Ordem concedida para trancar a ação penal n.0268968-47.2010.8.19.0001, da 

36.ª Vara Criminal da Comarca daCapital do Rio de Janeiro. 

(STJ - HC: 197601 RJ 2011/0033025-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de 

Julgamento: 28/06/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2011) 

 
 

Assim sendo, para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o furto de água: 

 

a) é furto equiparado a energia elétrica. 

b) é mero ilícito civil e a conduta é atípica. 

c) é furto de coisa comum. 

d) é estelionato. 

e) é furto mediante fraude. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I - GABARITO Data: 30/11/18 

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) Em regra, não se fará a citação do cônjuge do morto no dia do falecimento e nos três dias 

seguintes. 

b) 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. 

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.  

CORRETA = d) O Direito Processual Civil impõe como regra a citação postal, todavia, 

quando o citando for criança com dez anos de idade, 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, 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. 

CORRETA = c) Sendo o réu revel, poderá se manifestar no processo, sobretudo, em 

relação à produção de provas. 
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d) Sendo o réu revel, o juiz, em nenhuma hipótese, julgará antecipadamente o mérito. 

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) Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

resposta no prazo de dez dias. 

CORRETA = b) Nos procedimento comum, da lei 13.105/2015, quando o autor desiste da 

ação, a reconvenção continua seu trâmite normalmente. 

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: 

CORRETA = a) 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. 

 b) Quando o juiz reconhecer a ocorrência de decadência ou prescrição, na fase saneatória, não se 

trata de julgamento antecipado do mérito. 

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 em 

momento próprio a produção de provas. 

 

5. (2,0) Chamamos de julgamento (isto é, a faculdade graças à qual dizemos que uma pessoa julga 

compreensivamente) a percepção acertada do que é equitativo. Uma prova disto é o fato de 

dizermos que uma pessoa equitativa é, mais que todas as outras, um juiz compreensivo, e 
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identificamos a equidade com o julgamento compreensivo acerca de certos fatos. E julgamento 

compreensivo é o julgamento em que está presente a percepção do que é equitativo, e de maneira 

acertada; e julgar acertadamente é julgar segundo a verdade (ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. 

Trad.: Mário da Gama Kury. 4 ed. Brasília: EDUnB, 2001, p. 121-123). 

Na direção do que aponta o texto de Aristóteles, verifica-se que o ser humano, de modo constante, 

exerce a arte de julgar. Assim o faz em situações determinadas do cotidiano, decidindo acerca de 

suas condutas e das dos outros, analisando medidas e fatos e avaliando situações.Com o operador 

do direito não é diferente, mormente com magistrados, agentes responsáveis pela tomada de 

decisões nas relações processuais. Com base nesse entendimento e no texto acima apresentado, 

avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

I. A relação processual pressupõe o julgamento, o qual representa, para o magistrado, um agir com 

deliberações, uma vez que, ao decidir, esse operador jurídico se baseia na antecedente análise dos 

fatos e, de modo reflexivo, atinge o seu livre convencimento fundamentado diante das provas 

apresentadas pelas partes no âmbito do processo. 

PORQUE 

II. Ao analisar os fatos apresentados e provados na relação processual, o magistrado deve ser 

equânime e aproximar-se das partes envolvidas, para formar o seu convencimento fundamentado 

com base nas realidades por elas emitidas, o que lhe permite deliberar de modo mais sensato, justo 

e compreensivo com todos. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

CORRETA = a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 

da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

6. (2,0) Analise de modo interpretativo o texto apresentado e responda acertadamente às seguintes 

indagações: 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: 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

TEXTO: As sentenças que têm a mesma natureza da ação em que são proferidas. Podem ser 

classificadas em três espécies distintas, nesse ínterim, a classificação das sentenças depende da 

perspectiva enfocada. Segundo Humberto Theodoro Júnior: 

“a classificação realmente importante das sentenças 

(considerando tanto a decisão do juiz singular como o 

acórdão dos tribunais) é a que leva em conta a natureza do 

bem jurídico visado pelo julgamento, ou seja, a espécie de 

tutela jurisdicional concedida à parte (THEODORO JR., 

Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: 

Forense, 1991. v. I, p. 559)” 

 

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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Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 04/12/18 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 
4º 

período 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 permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de 
material impresso pelo aluno; 4) Leia com atenção o enunciado e marque somente uma alternativa correta para 
cada questão da prova; 5) Ao final preencha o “gabarito padrão” com a resposta correspondente a cada questão 
assinalada; 6) No preenchimento do “gabarito padrão”, questão rasurada ou com mais de uma alternativa marcada 
será atribuída nota “ZERO”; 7) Ao final da prova, tanto o caderno de prova quanto o gabarito devem ser entregues 
ao professor. 

 

Enunciado para as questões 1 a 3 

 

 Carla (de 25 anos) mora em um condomínio de residências e tem como vizinhos 

Francisco (de 28 anos) e Emanuel (de 30 anos). Após um desentendimento entre Carla e os 

vizinhos, Francisco e Emanuel – por motivo egoístico – em 17/05/2017, danificaram 

dolosamente o carro de Carla enquanto ela estacionava o carro na garagem. Carla procura um 

advogado que passa a orientá-la, informando que o crime que ela foi vítima é de ação penal 

privada e que ela deve exercer o direito de ação dentro do prazo legal, caso contrário 

acarretará a extinção da punibilidade dos autores.  

 Um mês após a consumação do crime, Carla começa a se entender com o vizinho 

Francisco e os dois iniciam um relacionamento amoroso. Assim, Carla opta por propor a 

queixa-crime somente em desfavor de Emanuel, uma vez que não queria prejudicar o namoro 

com Francisco. Apesar da decisão de Carla, Francisco fica preocupado com a possibilidade de 

ela mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado juntamente com Emanuel. 

 

Questão 1. (valor: 1,00 ponto) Considerando os regramentos do Código de Processo Penal e 

a situação hipotética apresentada, o prazo para Carla exercer o direito de queixa era de, 

A) 6 meses contados do dia em que soube quem eram os autores do crime, com término em 

17/11/2017.  

B) 6 meses contados do dia em que soube quem eram os autores do crime, com término 

em 16/11/2017. 

C) 6 meses contados do dia em que o crime de consumou, com término em 17/11/2017. 

D) 6 meses contados do dia em que o crime de consumou, com término em 16/11/2017. 
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E) 3 meses contados do dia em que soube quem eram os autores do crime, com término em 

16/08/2017. 

 

Questão 2. (valor: 1,00 ponto) O não exercício do direito de queixa-crime por parte de Carla 

dentro do prazo previsto em lei, acarretaria a extinção da punibilidade de Francisco e Emanuel 

pela ___________________. Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente, 

A) Decadência. 

B) Renúncia. 

C) Perdão. 

D) Prescrição. 

E) Anistia. 

 

Questão 3. (valor: 1,00 ponto) Considerando apenas as informações narradas, o advogado 

contratado por Francisco e Emanuel deverá esclarecer que ocorreu: 

A) renúncia em relação a Francisco, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida 

em relação a Emanuel.  

B) renúncia em relação a Francisco, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em 

relação a Emanuel.  

C) perempção em relação a Francisco, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas 

em relação a Emanuel.  

D) perdão do ofendido em relação a Francisco, de modo que a queixa-crime deve ser recebida 

apenas em relação a Emanuel. 

E) perdão do ofendido em relação a Francisco, de modo que a queixa-crime não deve ser 

recebida em relação a Emanuel. 

 

Questão 4. (valor: 1,00 ponto) Marta e Cleiton tiveram o casamento anulado por sentença 

transitada em julgado, pois o juiz entendeu que Cleiton induziu Marta a erro essencial ao 

contrair com ela casamento sem informar que por motivo de doença a que foi acometido antes 

do casamento ele ficou estéril. Marta pretende processar criminalmente Cleiton pelo crime de 

induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, conforme artigo 236 do Código 

Penal. 

 Considerando a situação apresentada, julgue as assertivas a seguir: 

I) A espécie de ação penal para o referido crime é privada personalíssima. 

II) Somente Marta pode exercer o direito de queixa-crime. 

III) A queixa-crime não pode ser intentada senão depois do trânsito em julgado da 

sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anulou o casamento. 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

 Estão corretas as assertivas, 

A) I e II, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

 

Questão 5. (valor: 1,00 ponto)  

 

 Felipe foi processado e julgado por ser o principal suspeito de ter causado o acidente de 

trânsito que causou lesão corporal grave na esposa de Maicon, além de dano de grande monta 

no veículo. Após o devido processo legal, o juiz competente absolveu Felipe, pois ficou 

provado que Felipe não concorreu para o crime. 

 Considerando a situação hipotética apresentada e a imagem acima, avalie as asserções 

a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I – Maicon teve um prejuízo patrimonial, porém não poderá propor ação civil para a reparação 

do dano em desfavor de Felipe. 

PORQUE 

II – A natureza da sentença absolutória proferida pelo juiz em favor de Felipe impede a sua 

responsabilidade civil, já que faz coisa julgada na justiça civil. 

 

 A respeito dessas asserções, assinale a opção correta, 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta de I; 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I; 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa; 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira; 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 
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Questão 6. (valor: 1,00 ponto) Tício, juiz de direito, é primo do promotor de justiça Tibúrcio 

que denunciou Mévio pelo crime de lesão corporal grave. Apesar do parentesco e de não haver 

briga no ambiente familiar, Tício e Tibúrcio praticamente não convivem juntos e raramente se 

encontram, pois há uma grande diferença de idade entre eles. Ademais, Tício é amigo íntimo 

de Mévio, com quem anda de bicicleta todos os finais de semana. A denúncia oferecida por 

Tibúrcio foi distribuída para a vara criminal de Tício. 

 Baseado nas disposições do Código de Processo Penal sobre impedimento e suspeição 

é correto afirmar que, 

A) Tício deverá reconhecer sua suspeição com relação à Tibúrcio e à Mévio. 

B) Tício deverá reconhecer seu impedimento com relação à Tibúrcio e a sua suspeição com 

relação à Mévio. 

C) Tício deverá reconhecer seu impedimento com relação à Mévio e a sua suspeição com 

relação à Tibúrcio. 

D) Tício deverá reconhecer sua suspeição com relação à Mévio; e não deverá 

reconhecer sua parcialidade com relação à Tibúrcio, pois a relação entre ambos não 

contempla causa de impedimento ou suspeição. 

E) o juiz não deverá reconhecer sua parcialidade, pois a hipótese não contempla causas de 

impedimento ou suspeição. 

 

Questão 7. (valor: 1,00 ponto) Segundo Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2017, 

p. 245), ação penal “é o direito público subjetivo de pedir ao Estado-Juiz a aplicação do Direito 

Penal objetivo ao caso concreto”. No Código de Processo, os regramentos sobre a ação penal 

estão previstos no Título III, entre os artigos 24 e 62. 

 Baseado nas disposições do Código de Processo Penal sobre ação penal julgue as 

assertivas a seguir. 

I) A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e 

da autoria. 

II)  A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o 

Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. 

III) No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o 

direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, 

descendente ou irmão. 

IV) Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação 

penal quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo 

durante 60 dias seguidos. 
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 Estão corretas as assertivas: 

A) I e IV, apenas; 

B) I, II e III, apenas; 

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) IV, apenas. 

 

Questão 8. (valor: 1,00 ponto) Vítima de crime de ação penal privada, após provar a 

materialidade do delito e reunir os indícios suficientes de autoria, vem a óbito antes de exercer 

o direito de queixa-crime. Dentro do prazo legal para o exercício do direito de queixa-crime, o 

tio da referida vítima, que conhecia o autor do crime, contrata um advogado, pois quer 

processar criminalmente a pessoa (maior e capaz) que cometeu o crime contra seu sobrinho. O 

advogado elabora a queixa-crime e encaminha para o juiz competente.  

 Considerando esta situação hipotética, sendo você o juiz competente da Vara Criminal, 

ao receber a queixa-crime, você deverá,  

A) Recebê-la, pois estão presentes todas as condições para o exercício da ação penal. 

B) Rejeitá-la, pois o tio não tem legitimidade “ad causam” ativa. 

C) Rejeitá-la, pois neste caso não há possibilidade jurídica do pedido. 

D) Rejeitá-la, haja vista que não há justa causa. 

E) Rejeitá-la, pois a vítima deveria ter representado antes de morrer, sendo esta uma condição 

especial para o exercício da ação penal. 

 

 

 

 

Boa prova! 
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GABARITO – Orientações para o preenchimento:  

A) campo “Name”: assine seu nome. 

B) campo “Class”: anote o período que você está cursando. 

C) campo “STUDENT ID”: 1) preencha as lacunas da primeira linha com os cinco últimos algarismos de seu 

número de matrícula (se não souber os números, aguarde a folha de presença que vocês assinam em sala de 

aula durante a prova. Na frente de seu nome consta o número de sua matrícula); 2) Embaixo de cada número 

preenchido, pinte o local correspondente ao número (●). 

D) campos correspondentes às questões da prova: 1) não rasure; 2) pinte a resposta correspondente a cada 

questão assinalada na prova (●); 3) atenção ao transpor as respostas da prova para o gabarito. O professor irá 

considerar as respostas marcadas no gabarito para correção e no momento da vista de prova. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO II - GABARITO Data: 03/12/18 

Professor(a): Samir Alves Daura 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:  
 

 

Questão 1) Vale 1 ponto. 

As modalidades licitatórias representam a maneira específica de conduzir o procedimento licitatório, observado o 

disposto em lei. É interessante destacar que não existe apenas um diploma legal dispondo sobre modalidades 

licitatórias, em que pese a lei nº 8.666/1993 ser a principal fonte normativa sobre o assunto ora analisado. 

A respeito da escolha mais apropriada da modalidade licitatória, vale registrar que o legislador ora estabeleceu 

critérios de complexidade e valor, ora atrelou a modalidade licitatória à escolha de trabalhos técnicos, artísticos ou 

científicos, ora especificou, por exemplo, que determinada modalidade licitatória é mais apropriada para alienações. 

Contudo, em todos os casos, certo é que o procedimento licitatório deverá obrigatoriamente seguir determinados 

princípios fundamentais, tais como os princípios da moralidade administrativa, igualdade de oportunidades, 

legalidade, impessoalidade, publicidade, entre outros. 

Por fim, cumpre informar que as modalidades licitatórias dispostas na lei nº 8.666/1993 são: concorrência, tomada de 

preço, convite, concurso e leilão. Todas elas apresentam as suas peculiaridades, devendo ser utilizadas de acordo 

com as especificidades de cada caso. 

 

Tendo em vista o texto acima, bem como os seus conhecimentos a respeito das modalidades licitatórias, conclui-se 

que... 

 

a) As modalidades licitatórias estão rigidamente dispostas na lei nº 8.666/1993. Dessa forma, uma licitação que esteja 

de acordo com os valores apropriados para a licitação convite não poderá adotar o procedimento próprio da tomada 

de preços ou concorrência. 

b) O pregão, disposto na lei nº 8.666/1993, é uma modalidade licitatória do tipo menor preço própria para a aquisição 

de bens e serviços comuns. Com efeito, o pregão tem sido bastante utilizado hodiernamente, sobretudo por ser uma 

modalidade licitatória menos burocratizada e mais célere. 

c) A concorrência é a modalidade licitatória própria para contratações vultosas. Contudo, determinados 

casos exigem a modalidade concorrência, independentemente do valor. Com efeito, um desses casos ocorre 

com a compra ou alienação de bens imóveis, exceto na alienação de imóveis cuja aquisição por parte da 

Administração Pública haja derivado de procedimentos judiciais ou dação em pagamento, oportunidade em 

que poderá ser eleita a concorrência ou o leilão. 

d) Na modalidade licitatória concurso, o mais importante é o valor da contratação. Em outras palavras, a natureza do 

objeto assume uma função secundária para a escolha do concurso como modalidade licitatória. 
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Questão 2) Vale 1 ponto. 

 

Autor da charge: Myrria 

 

A partir das ideias sugeridas pela charge, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I – No âmbito do procedimento licitatório, a Comissão de Licitação exerce uma função secundária, haja vista que a 

maioria dos atos deverão ser praticados pela autoridade competente. 

PORQUE 

II – Por exemplo, o julgamento das propostas, bem como a homologação e a adjudicação, dada a importância desses 

atos, ficarão sob a responsabilidade da autoridade competente e não da comissão de licitação. 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

Questão 3) Vale 1 ponto. 

A respeito da modalidade licitatória convite, recomenda-se a sua utilização para procedimentos mais simples e para 

contratações menos vultosas. Trata-se, portanto, da modalidade que apresenta menos formalismos, em que pese ser 

recorrente a má utilização do procedimento, muitas vezes relacionado a condutas ensejadoras de improbidades 

administrativas. No tocante ao convite enquanto modalidade licitatória, marque a alternativa correta: 

 

a) Na modalidade convite, a Administração Pública efetivamente convida os licitantes para participar do 

procedimento, sem que o instrumento convocatório seja publicado em diário oficial. Por esse motivo, conclui a 

doutrina que a licitação na modalidade convite não apresenta publicidade, por expressa disposição legal. 

b) Em se tratando da licitação na modalidade convite, os interessados não cadastrados poderão participar do 

certame, contudo, apenas se forem formalmente convidados pela Administração Pública. 

c) Na licitação modalidade convite, o instrumento convocatório é o edital. Contudo, a lei não determina a necessidade 

de publicação do edital para dar publicidade ao certame. No caso, basta divulga-lo em um painel de avisos. 

d) A Administração Pública, para adotar procedimento correspondente à modalidade convite, deverá enviar o 

instrumento convocatório para, ao menos, cinco interessados que atuam no ramo pertinente ao objeto da licitação, 

sejam eles cadastrados ou não, a fim de que apresentem as suas propostas. 
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Questão 4) Vale 1 ponto. 

Diego Tardelli, motorista da Prefeitura de Twin Peaks, recebeu uma ordem para entregar um documento importante 

na Secretaria de Obras do Município, localizada em um prédio afastado do centro administrativo principal. Visando 

cumprir a tarefa com celeridade, Diego resolveu acelerar o carro, trafegando em alta velocidade pelo centro da 

cidade, aproximadamente 20 km/h acima do limite permitido. Ao passar por um dos vários cruzamentos, Diego 

acabou atropelando o pedestre Marcos Rocha. Por oportuno, o cidadão foi levado ao hospital mais próximo, tendo 

sofrido fraturas nos braços e nas pernas, o que acabou gerando despesas elevadas. Diante do caso, marque a 

alternativa correta: 

 

a) Caso Marcos Rocha procure um advogado para pleitear uma indenização, a única pessoa que poderá compor o 

polo passivo da ação será o motorista, já que o acidente ocorreu por sua culpa exclusiva, não havendo motivo para 

imputar a culpa ao Município. 

b) Caso Marcos Rocha procure um advogado para pleitear uma indenização, não necessitará comprovar a culpa do 

Município, já que a legislação brasileira adota a responsabilidade civil objetiva do Estado, que deverá ser aplicada 

conjuntamente com a teoria do risco integral. 

c) Caso Marcos Rocha procure um advogado para pleitear uma indenização, deverá providenciar a comprovação da 

culpa do motorista, já que no Brasil, prevalece a responsabilidade civil subjetiva do Estado, por expressa disposição 

constitucional. 

d) Caso Marcos Rocha procure um advogado para pleitear uma indenização, sendo o Município condenado, 

ao ente público será dada oportunidade de ingressar com a ação de regresso em face do agente causador do 

acidente, mas desde que comprove a sua culpa ou dolo. 

 

Questão 5) Vale 1 ponto. 

A respeito dos bens públicos, observe os itens abaixo e marque a alternativa correta. 

I – Os bens de uso especial são aqueles que se destinam à utilização geral pelas pessoas. Por exemplo, uma praça 

pública é um bem de uso especial. 

II – Os bens dominicais, por serem bens patrimoniais disponíveis, poderão ser livremente alienados pela 

Administração Pública. 

III – A afetação e a desafetação são fatos administrativos dinâmicos. Observe que, ao mesmo tempo em que um bem 

está afetado, poderá se tornar desafetado, bastando para tanto não apresentar mais uma finalidade pública. Nesse 

caso, diz-se que um bem afetado tornou-se desafetado. O contrário também pode ocorrer. 

 

a) Todos os itens são verdadeiros. 

b) Os itens II e III são verdadeiros. 

c) Apenas o item III é verdadeiro. 

d) Apenas o item II é verdadeiro. 

e) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

 

Questão 6) 

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, o contrato administrativo corresponde ao “ajuste firmado entre a 

Administração Pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade 

que, de alguma forma, traduza interesse público” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 181). Por oportuno, uma das 

principais marcas dos contratos administrativos é a existência das denominadas “cláusulas exorbitantes”, que por sua 
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vez, são típicas prerrogativas de direito público, também denominadas de “cláusulas de privilegio”. A respeito das 

cláusulas exorbitantes, marque a alternativa correta: 

 

a) A possibilidade de alteração unilateral dos contratos administrativos em favor da Administração Pública 

corresponde a uma cláusula exorbitante. No caso, as alterações unilaterais não necessitam sequer de motivação por 

parte da Administração Pública. 

b) A rescisão unilateral do contrato administrativo é uma cláusula exorbitante. Contudo, caso a rescisão 

decorra de irregularidades praticadas pelo contratado, deverá haver um prévio processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao particular. 

c) A possibilidade de aplicação de sanções pela Administração Pública também corresponde a uma cláusula 

exorbitante. No entanto, as sanções que a Administração poderá aplicar são a advertência e a multa. As demais 

sanções deverão ser aplicadas com base em pedido judicial. 

d) Caso a Administração Pública não cumpra com a sua parte na relação contratual estabelecida com o particular, a 

esse último será dada a oportunidade de opor a exceção do contrato não cumprido, de maneira livre e sem restrições. 

No caso, o intuito será evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado. 

 

Questão 7) 

No município de Twin Peaks, a Prefeitura Municipal iniciou os preparativos para realizar uma licitação pública para a 

construção de um hospital. Para tanto, o prefeito designou a comissão de licitação, composta por três servidores, 

sendo dois deles de carreira e o outro um servidor comissionado. Colegas de trabalho de longa data, os dois 

servidores de carreira resolveram favorecer uma construtora participante do certame. Indignado com o acontecido e 

receoso das consequências que poderiam ocorrer em razão da atitude dos demais membros da comissão, Diego 

Tardelli, servidor comissionado, resolveu procurar você, advogado, para orientá-lo a respeito de como agir. Desta 

forma, diante do caso sob tela, marque a alternativa correta: 

 

a) Diego Tardelli não precisa se preocupar, já que a responsabilidade dos membros da comissão de licitação é 

individual. Portanto, mesmo que todos os membros da comissão tomem as mesmas decisões, não será possível 

considerá-los solidariamente responsáveis. 

b) Diego Tardelli tem motivos para se preocupar, sendo que, a única medida possível que poderá ser tomada por ele 

será denunciar o caso para o Ministério Público, a fim de que esse órgão adote as medidas cabíveis para evitar e 

punir a fraude que está sendo perpetrada. 

c) Diego Tardelli tem motivos para se preocupar, sendo que, a única medida possível que poderá ser tomada por ele 

será um pedido de afastamento da comissão de licitação, a fim de eliminar qualquer tipo de responsabilidade. 

d) Diego Tardelli tem motivos para se preocupar. Contudo, para afastar a responsabilidade solidária 

decorrente das deliberações da Comissão, deverá ele manifestar a sua divergência face à possíveis medidas 

fraudulentas adotadas pelos demais membros, registrando-as em ata de maneira fundamentada. 

 

Questão 8) Vale 1 ponto. 

A respeito dos contratos administrativos, observe os itens abaixo: 

 

I – Regra geral, os contratos administrativos deverão ser escritos, devendo constar os nomes das partes e dos 

representantes; a finalidade; o ato que autorizou a lavratura; o número do processo licitatório (ou da 

dispensa/inexigibilidade); a sujeição dos contratantes à lei nº 8666/93, bem como às cláusulas contratuais. 
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II - Os contratos administrativos geram ônus financeiro. Em outras palavras, pensando numa aquisição efetuada pela 

Administração, ao particular caberá a entrega do bem, enquanto ao ente público caberá pagar um preço justo. 

III – Os contratos administrativos geram obrigações recíprocas. 

IV – Regra geral, a pessoa que será contratada é aquela que ofereceu a proposta mais vantajosa à Administração. 

Portanto, ela deve ser a responsável pela execução do contrato. 

 

Tendo em vista os itens acima, que destacam as características dos contratos administrativos, marque a alternativa 

que representa cada um deles, de acordo com a ordem apresentada: 

 

a) formalismo, onerosidade, comutatividade e intuitu personae. 

b) comutatividade, onerosidade, formalismo e intuitu personae. 

c) intuitu personae, comutatividade, formalismo e onerosidade. 

d) formalismo, onerosidade, intuitu personae e comutatividade.  
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL IV - GABARITO Data: 04/12/18 

Professor(a): Patrícia Fortes Lopes Donzele Cielo 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:  
 

 

Questão 01 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

A juíza Vanessa Aufiero da Rocha, da 2ª Vara da Família e das Sucessões de São Vicente, no litoral 

paulista, defende o ajuste jurídico para contemplar diversas formas de família. “O Código Civil já 

reconhece a parentalidade afetiva. Na prática, o que tem acontecido é aumento de padrastos e madrastas 

reconhecendo enteados. Está legitimando. O regimento não trouxe novidade, mas legitimou as relações”, 

explica. 

Vanessa é uma das principais especialistas no tema. Para ela, a legislação está acompanhando os 

passos que a sociedade já deu. Ela detalha algumas circunstâncias da multiparentalidade. “Fica 

compartilhada a obrigação alimentar, a guarda, o direito de convivência e dos direitos sucessórios 

(herança e pensão). Não há preferência entre a parentalidade afetiva e biológica. Em outras questões, 

deve-se avaliar o que funciona melhor. Para isso, o juiz conta com auxílio de psicólogos e assistentes 

sociais”, conclui. 

(Fonte: Correio Braziliense - Conceito de multiparentalidade avança e atesta juridicamente laço familiar. 
Veja como funciona na prática! - 30 de julho de 2018) 
 

De acordo com tal contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

 

I – É verdade que os padrastos e as madrastas não têm, por lei, determinadas obrigações em relação aos seus 

enteados; mas, com o aumento das famílias reconstituídas (formadas por quem já teve um casamento ou 

relacionamento anterior), aumentaram as chances de aparecimento de laços afetivos que podem gerar uma 

relação de filiação socioafetiva. 

 

PORQUE 

 

II – Padrastos e madrastas não se tornam pai e mãe ao se casarem com o genitor da criança, não estabelecendo 

com o menor nenhum tipo de parentesco até que seja reconhecida a socioafetividade, que é tipo de filiação civil. 

Por isso, sua enorme importância nos dias atuais. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 

(a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

(b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

(c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
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Questão 02 (1,0 ponto): Com o advento da Emenda Constitucional 66 no ano de 2010 se instalou no meio 

jurídico uma dúvida ainda sem solução definitiva neste até o presente ano de 2018. É pacífico que dos 

termos do artigo 226, § 6º, da Constituição Federal de 1988, com a redação determinada pela referia 

Emenda, que se passou a admitir o divórcio diretamente – tanto pela via consensual, quanto pela litigiosa 

– independentemente da observância de um prévio período de separação judicial ou de fato. 

Instalou-se, contudo, desde o advento da referida Emenda Constitucional (EC), uma relevante 

controvérsia doutrinária, no que diz respeito à possibilidade jurídica de se formular em juízo um pedido de 

simples separação, e não de divórcio. 

 

Diante do texto acima e do tema abordado por ele, analise as afirmativas a seguir tendo em vista as 

mudanças promovidas pela EC 66/10 em conformidade com o trabalhado em sala de aula: 

I – A separação judicial e o divórcio são institutos independentes um do outro, uma vez que pode haver separação 

judicial sem divórcio e divórcio sem a prévia separação judicial. 

II – É possível que um casal pretenda dissolver a sociedade conjugal, sem colocar fim, definitivamente, ao 

casamento. 

III - A separação judicial põe fim aos deveres de coabitação e de fidelidade recíproca, bem como ao regime de 

bens do casamento. 

IV - A separação judicial não deixou de existir após a EC 66/10, sendo uma fase a ser observada se se deseja o 

divórcio. 

 

Assinale: 

(a) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 

(b) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 

(c) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas. 

(d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

 

Questão 03 (1,0 ponto): João e Maria namoraram durante 5 anos, quando decidiram ir, no início da 

semana, ao Cartório fazer um Contrato de Convivência. Animados, programaram uma festa para celebrar 

com os amigos no final de semana. Chegado o dia da celebração, Maria estava arrasada, pois ficou 

sabendo que o melhor amigo de João disse que, com o Contrato de Convivência, em caso de término da 

relação no dia seguinte, Maria já ficaria com metade do patrimônio de João, que é de considerável valor. 

 

Diante do fato hipotético acima narrado, assinale a alternativa correta de acordo com o que foi 

trabalhado em sala de aula sobre a união estável: 

(a) O melhor amigo de João tem razão, pois é aplicado à união estável o mesmo que ao casamento em relação ao 

regime de bens e direito à meação quando do término da relação conjugal. 

(b) O melhor amigo de João tem razão, pois o Contrato de Convivência é prova da constituição da união estável, 

que dá direitos aos companheiros. 

(c) O melhor amigo de João não tem razão, pois a existência de uma escritura pública de declaração de 

união estável não é suficiente para constituir esse tipo de relacionamento. 

(d) O melhor amigo de João não tem razão, pois, apesar de o Contrato de Convivência ser prova da constituição 

da união estável, não é assegurado o direito de meação aos companheiros. 
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Questão 04 (1,0 ponto): Leia a ementa do julgado abaixo do TJRS neste ano de 2018: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE-

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUANTUM DA 

OBRIGAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. MINORAÇÃO DESCABIDA. Os alimentos devem ser 

fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, visando à 

satisfação das necessidades básicas dos alimentandos sem onerar, excessivamente, os alimentantes. 

Fixação intuitu familiae operada na sentença em valor razoável em favor dos dois filhos adolescentes. 

Contexto dos autos que não autoriza a minoração do encargo. Quantificação em consonância com o 

entendimento jurisprudencial firmado no âmbito desta Sétima Câmara Cível para hipóteses em que a 

necessidade dos alimentandos é presumida em razão da menoridade, mas não há prova concreta acerca 

das possibilidades do alimentante. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70077924553 RS, Relatora: Sandra 

Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 25/07/2018) 

 
Tendo em vista o assunto dos alimentos abordado no julgado acima e o que foi trabalhado em sala 

de aula, é correto afirmar que  

(a) a necessidade dos alimentandos é presumida em razão da menoridade, não ocorrendo essa presunção 

quando os filhos atingirem a maioridade.  

(b) quando os filhos atingirem a maioridade, extingue-se, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, 

devendo ser provada a necessidade para continuarem a recebê-los.  

(c) em atendimento ao binômio necessidade-possibilidade, na fixação dos alimentos, os filhos devem sempre 

provar a necessidade quando demandam alimentos dos pais. 

(d) os alimentos fixados ao filho menor terão sua redução caso esse comece a trabalhar, pois que a necessidade 

diminui com a percepção de salário. 

 

Questão 05 (1,0 ponto): No dia 19 deste mês de novembro de 2018 o Portal Terra trouxe notícia intitulada 

“Tia-avó, Angélica apresenta bebê em rede social e causa curiosidade”, onde se pode ler que:  

Angélica está feliz da vida. A apresentadora da Globo revelou que é tia-avó e apresentou uma bebê 

em uma foto publicada no Instagram. 

A esposa de Luciano Huck posou segurando a pequena Bella Marba, que tem um mês de vida. Na 

legenda da imagem, Angélica declarou seu amor pela pequenina. 

A pequena, que já tem um perfil no Instagram, é herdeira de Nathy Marba, sobrinha da 

apresentadora. Alguns seguidores comentaram da semelhança entre Bella e Angélica. “Parece sua filha”, 

disse uma. “Linda”, comentou outro. “Eita família abençoada, que só dá gente bonita”, concordou um 

terceiro. 

(Fonte: Portal Terra – RD1) 

 

A notícia acima traz a informação de que a apresentadora de tv Angélica é tia-avó de Bella. Tendo em 

vista essa informação e relacionando-a com o que foi trabalhado em sala de aula sobre parentesco, 

assinale a alternativa correta: 
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(a) Para a lei civil brasileira Angélica seria parente de Bella, pois o parentesco na linha reta é ilimitado, não 

importando o grau.  

(b) Para a lei civil brasileira Angélica seria parente de Bella, pois o parentesco na linha reta é limitado justamente 

até o quarto grau.  

(c) Para a lei civil brasileira Angélica não seria parente de Bella, pois o parentesco na linha colateral é limitado ao 

quarto grau.  

(d) Para a lei civil brasileira Angélica seria parente de Bella, pois o parentesco na linha colateral é limitado 

justamente até o quarto grau.  

 

Questão 06 (1,0 ponto): Leia a ementa do julgado abaixo do TJGO neste ano de 2018: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM 

LITIS. Competência do Foro de Goiânia para o processamento da ação. 1. O agravo de instrumento é um 

recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual 

somente poderá ser reformada, pelo Tribunal, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou 

teratologia. 2. A mudança de domicílio do genitor dos menores, depois de configurada a relação 

processual, com a estipulação da guarda compartilhada entre os pais, não modifica a competência firmada 

quando da propositura da ação. Depois de fixada aquela, as modificações do estado de fato, ou de direito 

ocorridas são irrelevantes, salvo quando suprimirem o órgão judiciário, ou alterarem a competência, em 

razão da matéria, ou da hierarquia. 3. A aplicabilidade do princípio do melhor interesse da criança, bem 

como, do juízo imediato, devem ser adotados consideradas as peculiaridades da lide, sob pena de 

permitir-se a manipulação do foro e, por conseguinte, a obtenção de decisões favoráveis às pretensões de 

uma das partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento 

5012302-23.2018.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon Jose Valente, julgado em 02/10/2018) 

Tendo em vista o assunto da guarda abordado no julgado acima e o que foi trabalhado em sala de 

aula, é correto afirmar que  

(a) em atenção ao melhor interesse do menor, mesmo na ausência de consenso dos pais, a guarda 

compartilhada pode ser aplicada, cabendo ao Judiciário a imposição das atribuições de cada um. 

(b) a fixação da guarda deve ser realizada apenas entre os genitores do menor, tendo em vista o melhor interesse 

destes, já que é importante o convívio com ambos. 

(c) a lei civil demonstra preferência pela guarda compartilhada; assim, se houver interesse na guarda 

compartilhada por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito. 

(d) a lei civil não demonstra preferência entre os tipos de guarda, pois prevê que poderá ser ela unilateral ou 

compartilhada, dependendo do melhor interesse do menor. 

 

Questão 07 (1,0 ponto): Escreveu o jurista Zeno Veloso (2016) em um artigo intitulado “É Namoro ou União 

Estável?” as seguintes palavras: 

Li na coluna de Monica Bergamo que os advogados de Luiza Brunet procuraram o escritório de 

advocacia Luiz Kignel, que representa o empresário Lírio Parisotto - que teria agredido a modelo e atriz, 

em Nova York-, para discutir os termos da separação dos dois. Segundo o advogado do rico empresário, 

os procuradores da bela Brunet pediram R$100 milhões pelo que seria a formação do patrimônio durante a 

união estável. Nem foi oferecida contra-proposta, sob o argumento de que "Não houve união estável 

alguma. O que houve foi um namoro, com vários rompimentos, inclusive". Uma eventual disputa na 
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Justiça, observa a bem informada colunista, pode ser uma das maiores do país: "Parisotto está entre os 30 

empresários mais ricos do Brasil com fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão". 

Diante do texto acima e do que foi trabalhado em sala de aula, assinale a alternativa correta: 

(a) O namoro e a união estável guardam limites às vezes difíceis de serem diferenciados, pois que em ambos 

existe a intenção de constituir família no futuro; mas, apenas a união estável pode ser convertida em casamento. 

(b) Ainda que o relacionamento entre Brunet e Parisotto seja considerado um namoro, ela terá direito ao 

patrimônio que foi formado durante o tempo em que se relacionaram. 

(c) Apenas se houvesse contrato de união estável é que não existiria dúvida alguma sobre a constituição da 

mesma; uma vez que o contrato tem natureza constitutiva. 

(d) Tanto o namoro quanto a união estável são informais. Na verdade, nem existe um estado civil próprio 

para quem vive em união estável.  

 

Questão 08 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

O termo "alienação parental" ou "alienação dos pais" foi registrado na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID -11), da Organização Mundial da Saúde. 

O CID-11, que será apresentado para adoção dos Estados Membros em maio de 2019 (durante a 

Assembleia Mundial da Saúde), entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. A versão lançada agora é uma 

pré-visualização e permitirá aos países planejar seu uso, preparar traduções e treinar profissionais de 

saúde. 

Segundo informações da Organização Pan-Americana da Saúde, Escritório Regional para as 

Américas da Organização Mundial da Saúde – (OPAS/OMS), a “'alienação parental' ou 'alienação dos pais' 

aparece no CID-11 sob uma subcategoria mais ampla: 'Caregiver-child relationship problem' (QE52.0). Não 

há um código específico para essa condição, mas, em termos práticos, caso um profissional de saúde 

precise fazer o diagnóstico de alienação parental deve registrá-lo sob o código QE52.0”. 

Em entrevista ao portal do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a professora doutora Márcia 

Gonçalves, psiquiatra associada da Associação Brasileira de Psiquiatria, com título de Psiquiatria Forense 

e também Psiquiatria da Infância e Adolescência, explica que a “questão envolve interesses de outras 

profissões, e não a mais rápida e eficaz abordagem de tratamento de uma criança que tem um transtorno”. 

(Fonte: Assessoria de Comunicação do IBDFAM - 16/08/2018) 

A partir do texto acima e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de aula sobre 

ALIENAÇÃO PARENTAL, assinale a alternativa correta: 

(a) apesar de no texto estar escrito a “'alienação parental' ou 'alienação dos pais', a lei brasileira admite que o 

alienador seja outras pessoas, que guardem parentesco com a criança ou o adolescente. 

(b) a alienação parental é toda interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente praticada, 

especialmente, por um dos seus pais. 

(c) na lei brasileira há o reconhecimento da alienação parental como forma de violência psicológica, tipificando-a 

como crime. 

(d) na lei brasileira a alienação parental está no rol das formas de violência a crianças e adolescentes, 

prevendo-se a possibilidade de aplicação de medidas protetivas típicas da Lei Maria da Penha para 

protegê-las. 

 

"A vontade de vencer, o desejo de sucesso, o desejo de atingir seu pleno potencial. Estas são as chaves que irão abrir a porta para a excelência pessoal" (Confúcio) 
 

Boa avaliação! 

https://icd.who.int/
https://icd.who.int/
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL IV - GABARITO Data: 29/11/18 

Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira 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:  
 

Obs: A prova é individual e não será permitida nenhuma forma de consulta. Questões respondidas a lápis, 
rasuradas ou “em branco” não serão avaliadas e o uso de corretivo é terminantemente proibido. Nenhum 
questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova e eventuais dúvidas em 
relação a mesma serão solucionadas na data prevista para a vista de prova.  

 
 
1) (1,0 ponto)  No Título X do Código Penal, encontram-se os crimes contra a fé pública. A fé 

pública, portanto, é o bem precipuamente protegido por meio dos tipos penais constantes do 

título em estudo, ou seja, a confiança que deve nortear o comportamento social. Dessa forma, 

o falso é o meio utilizado pelo agente nas infrações penais em que a fé pública é violada e se 

contrapõe ao real, ao que é legítimo e verdadeiro. Com base nessas informações e 

considerando os crimes previstos no Título X do Código Penal, analise as asserções a seguir: 

 

I - O delito de falsificação de documento público, tipificado no art. 297 do Código Penal pune a 

conduta do sujeito que “falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar 

documento público verdadeiro” e não se equipara à conduta daquele que falsifica, no todo ou 

em parte, cartão de crédito ou débito. 

 

PORQUE 

 

II - O conceito de documento particular é encontrado por exclusão. Assim, se o documento não 

possuir natureza pública, ou não for considerado documento público por equiparação, deverá 

ser considerado um documento particular, tal como ocorre com o cartão de crédito ou débito.  

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta de I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 
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2) (1,0 ponto)  O Título XI do Código Penal (Decreto-Lei n.º 2.848/1940) dispõe sobre os 

Crimes Contra a Administração Pública, separados em quatro Capítulos, dentre eles os crimes 

praticados por funcionário público contra a Administração em geral (Capítulo I). Com base 

nessas informações e considerando os crimes praticados por funcionário público contra a 

Administração em geral, analise as proposições seguintes: 

 

I – No crime de peculato na modalidade culposa, a reparação do dano, se é posterior à 

sentença irrecorrível, reduz de metade a pena imposta. 

 

II – No crime de peculato na modalidade furto, o funcionário público apropria-se de dinheiro, 

valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do 

cargo. 

 

III – No crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, o funcionário público desvia 

dinheiro público de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio. 

 

IV – O crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações (peculato 

eletrônico) é uma infração penal de menor potencial ofensivo que ocorre quando o funcionário 

público modifica ou altera o próprio sistema de informações ou o programa de informática, sem 

autorização ou solicitação de autoridade competente. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 
a) I, II, III e IV. 
 
b) II, III e IV. 
 
c) II e III. 
 
d) I e IV. 
 

 

3) (1,0 ponto) No Título X do Código Penal, encontram-se os crimes contra a fé pública, 

divididos em cinco capítulos, dentre eles os crimes de falsidade documental (Capítulo III) e os 

crimes de outras falsidades (Capítulo IV). Considerando os referidos capítulos, analise as 

afirmações seguintes e em seguida assinale a única alternativa que contenha conduta(s) 

correspondente(s) ao crime de FALSIDADE IDEOLÓGICA.  
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I. Larapius, com a finalidade de ser aprovado em processo seletivo para contratação de 

professor universitário, declarou falsamente em seu currículo o título de doutor em Direito. 

 

II. Ronaldo inseriu declaração falsa na Carteira de Trabalho e Previdência Social de seu 

empregado.  

 

III. Malandrus omitiu em contrato de compra e venda de imóvel de sua propriedade declaração 

que nele devia constar, ou seja, a existência de hipoteca incidente sobre o bem, com o fim de 

criar obrigação sobre o pagamento do imóvel. 

 

IV. Barnabé omitiu na Carteira de Trabalho e Previdência Social de seu empregado dados 

sobre a remuneração e vigência do contrato de trabalho.  

 

Corresponde ao crime de FALSIDADE IDEOLÓGICA, o que se afirma em: 

 

a) I, II, III e IV. 

b) II e IV. 

c) I e III. 

d) II, III e IV. 

 

 

4) (1,0 ponto) Complete as lacunas, com o nome do crime correspondente, que dá sentido 

correto ao parágrafo, bem como a partir da interpretação da imagem abaixo disposta. Em 

seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
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Conforme esclarece Hungria, a corrupção nem sempre é crime bilateral, isto é, nem sempre 

pressupõe (em qualquer de suas modalidades) a ocorrência de dois delitos. Como a corrupção 

___________ já se consuma na hipótese de simples solicitação, por parte do funcionário, da 

vantagem indevida, ainda que não seja atendida pelo particular, assim também a 

corrupção___________ se considera consumada com a simples oferta ou promessa de 

vantagem indevida por parte do particular, pouco importando que o funcionário a recuse. No 

crime de corrupção ____________, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de 

ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, o crime será 

privilegiado.  

 

Está CORRETA a sequência presente na seguinte alternativa: 

 

a) Passiva, ativa, passiva. 

 

b) Passiva, ativa, ativa. 

  

c) Ativa, passiva, ativa. 

 

d) Ativa, passiva, passiva. 

 

 

 

5) (1,0 ponto) Mauro, servidor público municipal, desviou, para seu proveito próprio, a 

importância sabidamente indevida de R$ 3.000,00 (Três mil reais), que exigiu a título de tributo, 

referente ao pagamento de IPTU em atraso, feito por um contribuinte. Nesse caso, é 

CORRETO afirmar que Mauro praticou o seguinte crime: 

 

a) Peculato desvio. 

b) Concussão. 

c) Excesso de exação. 

d) Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. 

 

 

6) (1,0 ponto) Suponha que um escrevente judicial deixe de praticar, indevidamente, ato de 

ofício, consistente em não promover o regular andamento em uma ação de cobrança movida 

contra seu vizinho, idoso e muito doente, para satisfazer sentimento pessoal, já que possui 

amizade de longa data com seu vizinho por quem possui um grande afeto. Nesta situação, é 

CORRETO afirmar que o escrevente praticou o seguinte crime:  
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a) Prevaricação imprópria. 

b) Prevaricação. 

c) Condescendência criminosa. 

d) Advocacia administrativa.  

 

7) (1,0 ponto) O tipo penal denominado “fraudes em certames de interesse público” foi 

introduzido ao Código Penal pela Lei 12.550/2011, diante das inúmeras falcatruas cometidas 

em provas e concursos, causadas pela má fiscalização do Estado, e pelo desvirtuamento de 

conduta dos responsáveis pela promoção dos certames em geral. Sobre o mencionado tipo 

penal, analise as asserções a seguir: 

 

I - No delito de fraudes em certames de interesse público a utilização e a divulgação do 

conteúdo sigiloso serão consideradas como indevidas apenas quando dirigidas a beneficiar o 

próprio agente, ou de comprometer a credibilidade do certame. 

 

PORQUE 

 

II – Não se trata de crime contra a Administração Pública, mas sim, de crime contra a fé 
pública, prevendo uma qualificadora para os casos em que a conduta provocar dano à 
administração pública e aumento de pena se o fato for cometido por funcionário público.  
 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta de I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

 

8) (1,0 ponto) A conduta de um juiz de Direito consistente em patrocinar interesse privado 

perante a Administração Pública, pois valendo-se de sua qualidade de funcionário solicita à 

Juíza de Direito para proferir determinada sentença em Processo no qual seu amigo figura 

como autor em Ação de Indenização, CONFIGURA o tipo penal de: 

 
a) Advocacia administrativa. 
 
b) Condescendência criminosa. 
 
c) Prevaricação. 
 
d) Corrupção passiva. 

Boa Prova! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL II - GABARITO Data: 30/11/18 

Professor(a): Cristiano Augusto da Silva 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:  
 

IMPORTANTE: A prova é individual. A interpretação das questões constitui objeto da presente avaliação e, 

ainda, a fundamentação, a consistência, o raciocínio lógico e a correção gramatical.  

 

Questão 1 (1,0 ponto) 

 

O novo CPC traz, em alguns dispositivos, textos que apresentam de forma bastante detalhada (quase 

“desenhada”) o modo como deve ser observado o princípio do contraditório no processo judicial. Assim é que, nos 

termos do art. 8º, incumbe ao juiz zelar pelo efetivo contraditório (o que mostra que o contraditório não deve ser 

meramente formal, mas efetivo, substancial); o art. 9º estabelece que, com as ressalvas do parágrafo, o 

contraditório deve ser prévio à produção da decisão; e o art. 10 expressamente proíbe as “decisões-surpresa”. 

Fica claro, assim, que o Código acolhe a ideia de que o contraditório deve ser visto como uma garantia de 

participação com influência e de não-surpresa, já há bastante tempo sustentada pela doutrina,  de modo a 

assegurar que haja, no processo judicial, um contraditório pleno, efetivo, prévio à construção das decisões 

judiciais, e destinado fundamentalmente a assegurar que o resultado do processo seja fruto de um processo 

participativo, cooperativo, em que todos os seus atores trabalham juntos (ainda que buscando resultados diversos) 

no qual, democraticamente, será construído. 

Poder-se-ia questionar a necessidade de que o novo CPC dissesse o que diz acerca do princípio do contraditório. 

A rigor, tais dispositivos não eram mesmo necessários. Afinal, o direito de participação com influência e a garantia 

de não surpresa resultam da própria afirmação constitucional de que o Brasil constitui-se em Estado Democrático 

de Direito (art. 1º da Constituição da República), em que se assegura o devido processo constitucional (art. 5º, 

LIV), no qual se observa necessariamente o contraditório (art. 5º, LV). Os dispositivos do CPC que “esmiúçam” o 

conteúdo do princípio do contraditório, pois, e como consequência da reconhecida força normativa da 

Constituição, são a rigor desnecessários. 

 

Disponível em: http://www.justificando.com/2015/04/17/o-novo-cpc-e-o-principio-do-contraditorio  Acesso em 24 nov 2018. 

 

Tal mudança de paradigma, no que diz respeito à abordagem do referido princípio, traz consigo uma inovação em 

sua aplicação no Código de Processo Civil. Não perdendo de vista esse contexto, avalie as seguintes asserções e 

a relação proposta entre elas. 

 

http://www.justificando.com/2015/04/17/o-novo-cpc-e-o-principio-do-contraditorio
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I – Os tribunais brasileiros consagraram a ideia — que se tornou verdadeiro lugar comum — de que o juiz está 

obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos deduzidos pela parte, o que viola frontalmente a garantia do 

contraditório substancial, exigência de um processo democrático. 

 

II – Embora teoricamente desnecessários, os arts. 7º (parte final), 9º e 10 do novo CPC são extremamente 

importantes. Eles são símbolos do nascimento de uma nova era do processo civil brasileiro: a do processo 

democrático, não só na teoria, mas também — e principalmente — na vida real das pessoas.   

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas.    

 

 

Questão 2 (1,0 ponto) 

 

O duplo grau de jurisdição obrigatório, também conhecido como reexame necessário ou recurso de ofício, ou, 

ainda, remessa necessária, é instituto jurídico contemplado no Novo Código de Processo Civil e visa proteger a 

Fazenda Pública, constituindo uma de suas principais prerrogativas. Com relação a esse instituto, é correto afirmar 

que 

 

a) se aplica o duplo grau de jurisdição obrigatório a toda decisão proferida pela Fazenda Pública. 

b) é pressuposto de admissibilidade do reexame necessário a interposição de apelação pela Fazenda 

Pública. 

c) se aplica o duplo grau obrigatório à sentença que julga procedente, no todo ou em parte, embargos à 

execução de dívida ativa da Fazenda Pública, independentemente do valor do débito. 

d)  Não se aplica o duplo grau obrigatório se a sentença estiver fundada em jurisprudência do 

plenário do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Questão 3  (2,0 pontos) 

 

De acordo com o conteúdo ministrado em sala de aula, além de material disponibilizado previamente, discorra 

acerca de instituto jurídico do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, apontando elementos como 

natureza jurídica, regras de eficácia, admissibilidade e competência, citando, se possível, o referido dispositivo 

legal. 

   

Gabarito - O IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é um instituto jurídico criado com o 

advento do Novo Código de Processo Civil. Seu objetivo é reunir diversas demandas processuais através 

de um caso chamado de piloto para estabelecer um precedente com eficácia vinculante. Tem natureza 
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jurídica de incidente processual, não se tratando de uma nova ação. O art. 976 do Novo CPC estabelece as 

regras de admissibilidade, inclusive afirmando a necessidade de ocorrência de efetiva repetição de 

processos que possuam controvérsia sobre questões unicamente de direito e os riscos à isonomia e 

segurança jurídica. As regras de competência estão claramente fixadas no art. 978 do CPC. 

    

 

 

Questão 4 (2,0 pontos)  

 

Ana Flávia dirigia seu carro em direção à sua casa de praia quando, no caminho, envolveu-se em um acidente 

grave diante da imprudência de outro veículo, dirigido por Sávio, que realizou ultrapassagem proibida. Como 

consequência do acidente, ela permaneceu no hospital por três dias, ausentando-se de seu consultório médico, 

além de ter ficado com uma cicatriz no rosto. Como apenas o hospital particular da cidade oferecia o tratamento 

adequado e ela não possuía plano de saúde, arcou com as despesas hospitalares. 

Ciente de que o automóvel de Sávio está segurado junto à seguradora Fique Seguro Ltda., com cobertura de 

danos materiais, Ana Flávia ajuizou ação em face de ambos. Sávio e a seguradora apresentaram contestação, 

esta alegando a culpa exclusiva de Ana Flávia e a impossibilidade de figurar no polo passivo. Em seguida, o juízo 

determinou a exclusão da seguradora do polo passivo e o prosseguimento da demanda exclusivamente em face 

de Sávio. 

 

Tendo em vista o caso exposto, responda aos itens a seguir. 

 

A) Qual o recurso cabível contra a decisão? Qual o seu fundamento? 

B)  Além do prejuízo material, quais outros danos Ana Flávia poderia ter pedido para garantir a maior 

extensão da reparação? 

 

Gabarito - A) O recurso cabível em face da decisão que determinou a exclusão de litisconsorte é o agravo 

de instrumento (Art. 1.015, inciso VII, do CPC/15). Conforme entendimento consolidado do STJ, é possível 

o ajuizamento direto em face do causador do dano e da seguradora. Não é necessário aguardar que o 

causador do dano denuncie a lide em face da seguradora. O que não se admite é o ajuizamento 

exclusivamente em face da seguradora, uma vez que não possui legitimidade para figurar no polo passivo 

isoladamente (Súmula 529 do STJ, REsp 943.440/SP e julgado sob o regime de repetitivo: REsp 

962.230/RS). 

B) Ana Flávia poderia ter deduzido pedido de indenização por danos morais (Art. 186 do Código Civil ou 

Art. 5º, inciso V ou inciso X, da CRFB/88) e dano estético (Súmula 387 do STJ), sendo este em razão da 

cicatriz. 

 

 

Questão 5 (1,0 ponto) 

 

A regra segundo a qual o juiz, ao decidir a questão que lhe foi proposta, deve manter-se nos limites das questões 

trazidas, não podendo julgar acima, abaixo ou diferentemente do que lhe foi trazido corresponde ao princípio 
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a) do contraditório. 

b) da ampla defesa. 

c) do impulso oficial. 

d) da congruência. 

e) da substanciação. 

 

Questão 6 (1,0 ponto) 

 

Com relação aos recursos previstos no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. 

 

a) O agravo de instrumento será dirigido ao juiz prolator da decisão recorrida. 

b) A decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio é irrecorrível. 

c) A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido 

reconhecida e daquela objeto do julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. 

d) Será negado provimento pelo Supremo Tribunal Federal ao recurso extraordinário quando considerar 

como reflexa a ofensa à Constituição, por pressupor a revisão da interpretação da lei federal ou de tratato. 

e) Em sede de embargos de declaração, seja lá qual for a fundamentação do pedido, não há que se falar em 

resposta pela parte adversa.  

 

 

 

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o 

horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para 

isso: para que eu não deixe de caminhar.” Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano in “Las palabras 

andantes.”   
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Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal II Data: 05/12/18 

Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 
5º 

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 
qualquer tentativa de fraude, esta prova será recolhida e será atribuída a nota “ZERO” 

 

Questões:  
 
Observação: 1) Não é permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de 
material impresso pelo aluno; 4) Leia com atenção o enunciado e marque somente uma alternativa correta para 
cada questão da prova; 5) Ao final preencha o “gabarito padrão” com a resposta correspondente a cada questão 
assinalada; 6) No preenchimento do “gabarito padrão”, questão rasurada ou com mais de uma alternativa marcada 
será atribuída nota “ZERO”; 7) Ao final da prova, tanto o caderno de prova quanto o gabarito devem ser entregues 
ao professor. 

 

Enunciado para as questões 1 a 5 

 

 Em determinada data, em período noturno, Marcos estava em casa com filha Lara, de 

10 anos de idade, quando foram surpreendidos por dois meliantes que arrombaram a porta da 

residência e entraram no local para roubar. Marcos e Lara foram amarrados e os objetos mais 

valiosos do interior da residência foram colocados no interior do veículo de Marcos. Antes que 

os autores conseguissem evadir do local, Marcos se soltou das amarras e reagiu, entrando em 

luta corporal com um dos autores. Todavia, Marcos foi surpreendido pelo outro autor do crime 

de roubo que efetuou um tiro fatal contra ele, atingindo-o na região da têmpora direita do 

crânio. Marcos veio a óbito ainda no local dos fatos. Lara, filha de Marcos, presenciou toda 

ação. 

 Ato contínuo, os autores do fato adentraram no veículo e evadiram da cena do crime. 

Policiais Militares que faziam ronda naquela região os encontraram, logo depois, e os 

prenderam em flagrante, pois os autores estavam com armas e objetos que faziam presumir 

serem eles os autores da infração. Após a prisão, espontaneamente, os autores confessaram o 

crime para os Policiais Militares.   

 Após ser comunicado do crime, o Delegado de Polícia deslocou-se para o local dos 

fatos, isolando-o para a preservação dos vestígios. Na cidade do crime, havia Peritos Criminais 

e Peritos Médico-Legistas oficiais da Polícia Técnico-Científica de plantão na data do fato. 
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Questão 1. (valor: 1,00 ponto) Considerando a situação hipotética apresentada, avalie as 

asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I – Será indispensável o exame de corpo de delito na cena do crime, não podendo supri-lo a 

confissão do acusado. 

PORQUE 

II – A infração penal cometida deixou vestígios. 

 

 A respeito dessas asserções, assinale a opção correta, 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta de I; 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I; 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa; 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira; 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

Questão 2. (valor: 1,00 ponto) Considerando as regras previstas no Código de Processo 

Penal para o exame de corpo de delito e as perícias em geral; e a situação hipotética 

apresentada, assinale a alternativa correta: 

A) O exame pericial no local do crime será realizado, em regra, por dois Peritos Criminais 

oficiais, portadores de diploma de curso superior. 

B) O exame pericial no local de crime deverá ser realizado no dia seguinte do fato e durante o 

dia, uma vez que a legislação processual penal proíbe a realização do exame pericial no 

período noturno e o fato aconteceu à noite. 

C) O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 15 dias, podendo este prazo ser 

prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. 

D) Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no 

relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. 

E) Em nenhuma hipótese o Ministério Público pode formular quesitos aos peritos para 

esclarecer ponto relevante do crime em tela. 

 

Questão 3. (valor: 1,00 ponto) De acordo com a classificação das testemunhas adotada pela 

doutrina, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I – Lara é classificada como testemunha indireta. 

PORQUE 

II – Lara é testemunha que presenciou os fatos por meio dos sentidos. 
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 A respeito dessas asserções, assinale a opção correta, 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta de I; 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I; 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa; 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira; 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

Questão 4. (valor: 1,00 ponto) De acordo com as previsões do Código de Processo Penal 

para as provas testemunhais, Lara: 

A) poderá ser ouvida, mas, na condição de testemunha, prestará compromisso legal de dizer a 

verdade e deverá estar sozinha, não podendo ser acompanhada por representante legal 

algum; 

B) poderá ser ouvida na condição de testemunha, prestando compromisso legal de dizer a 

verdade, devendo as perguntas serem realizadas diretamente pelas partes;  

C) poderá ser ouvida se arrolada como testemunha ou informante, mas não prestará 

compromisso legal de dizer a verdade; 

D) estará proibida de ser ouvida na condição de testemunha ou informante, por ser 

descendente do réu; 

E) estará proibida de depor como testemunha ou informante, por ser criança. 

 

Questão 5. (valor: 1,00 ponto) Conforme a situação hipotética apresentada, os Policiais 

Militares que faziam ronda na região da casa de Marcos encontraram os autores do fato, logo 

depois, e os prenderam em flagrante, pois eles estavam com armas e objetos que faziam 

presumir serem eles os autores da infração. 

 De acordo com a doutrina, o flagrante realizado pelos Policiais Militares classifica-se 

como, 

A) Flagrante próprio; 

B) Flagrante impróprio; 

C) Flagrante ficto; 

D) Flagrante diferido; 

E) Flagrante esperado. 

 

Questão 6. (valor: 1,00 ponto) A Constituição Federal de 1988, no artigo 5°, inciso LVI, prevê 

expressamente a inadmissibilidade da utilização no processo de provas obtidas por meios 

ilícitos. De acordo com as teorias adotadas pelo legislador brasileiro e entendimento 
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jurisprudencial, julgue os itens a seguir avaliando em qual(is) situação(ões) descarta-se a 

ilicitude da prova. 

 

I) Juca está sendo acusado de crime, porém alega que é inocente e tudo não passa de 

um plano vingativo elaborado por seu desafeto político. No intuito de provar sua 

inocência, Juca contrata investigador particular, o qual instala sistema de captação de 

imagem e som clandestinamente no escritório do seu desafeto. Por meio das imagens e 

som gravados, Juca consegue extrair conversa que prova indubitavelmente não ser ele 

autor do crime denunciado e faz a juntada nos autos do processo judicial.  

II) O juiz autorizou a interceptação telefônica requerida pela autoridade policial pelo prazo de 

quinze dias. Sem que houvesse a prorrogação, as diligências continuaram e, no décimo sétimo 

dia, a autoridade policial conseguiu obter provas contra o investigado. 

III) Ao cumprir mandado de busca e apreensão em investigação de crime de homicídio, os 

policiais acessam os computadores da residência do investigado e levantam diversos dados 

que demonstram a coautoria do vizinho. Dessa forma, os policiais estendem informalmente o 

mandado judicial e cumprem a diligência, também, na residência do vizinho, em observância 

ao princípio da celeridade processual.  

  

 Descarta-se a ilicitude das provas nas assertivas: 

A) I, apenas; 

B) I e III, apenas; 

C) II e III, apenas; 

D) III, apenas; 

E) II, apenas. 

 

Questão 7. (valor: 1,00 ponto) O princípio da presunção de inocência estabelece que 

ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Em consequência, a manutenção da prisão após o flagrante somente se justifica em situações 

excepcionais.  

 Baseado nas disposições do Código de Processo Penal sobre prisões julgue as 

assertivas a seguir. 

I) o Código não admite a decretação de prisão preventiva quando ao crime doloso imputado for 

cominada pena inferior a 4 anos, ainda que o agente seja reincidente na prática de crime da 

mesma natureza; 

II) a prisão em flagrante somente poderá ser realizada por agente público no exercício de 

função, sob pena de ilegalidade; 
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III) A prisão temporária é instrumento utilizado nas investigações criminais, podendo ser 

aplicada independentemente do crime que esteja sendo investigado, desde que indispensável 

à investigação. 

IV) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 

imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à 

pessoa por ele indicada. 

 Estão corretas as assertivas: 

A) I e IV, apenas; 

B) I e III, apenas; 

C) II, III e IV, apenas; 

D) IV, apenas; 

E) II e IV, apenas. 

 

Questão 8. (valor: 1,00 ponto) O Código de Processo Penal prevê entre os artigos 240 a 250 

os regramentos para a “busca e apreensão”. Noberto Avena (2017, p. 416), ensina que “por 

busca compreendem-se as diligências realizadas com o objetivo de investigação e descoberta 

de materiais que possam ser utilizados no inquérito policial ou no processo criminal. [...] Já 

apreensão depreende-se o ato de retirar alguma coisa que se encontre em poder de uma 

pessoa ou em determinado lugar, a fim de que possa ser utilizada com caráter probatório ou 

assecuratório de direitos”. 

 Considerando-se o que dispõe os regramentos estabelecidos no Código de Processo 

Penal sobre “busca e apreensão”, assinale a alternativa correta: 

A) A busca será domiciliar ou pessoal. 

B) A busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado, ainda que realizada 

pessoalmente pela própria autoridade judiciária. 

C) Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizem para prender 

criminosos. Não cabendo quando a medida for adotada para apreender coisas achadas ou 

obtidas por meios criminosos. 

D) A busca em mulher será feita por outra mulher, ainda que importe em retardamento ou 

prejuízo da diligência. 

E) Na impossibilidade de indicação precisa do local em que será realizada a diligência, admite-

se a expedição de mandado de busca e apreensão genérico. 

 

 

Boa prova! 
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GABARITO – Orientações para o preenchimento:  

A) campo “Name”: assine seu nome. 

B) campo “Class”: anote o período que você está cursando. 

C) campo “STUDENT ID”: 1) preencha as lacunas da primeira linha com os cinco últimos algarismos de seu 

número de matrícula (se não souber os números, aguarde a folha de presença que vocês assinam em sala de 

aula durante a prova. Na frente de seu nome consta o número de sua matrícula); 2) Embaixo de cada número 

preenchido, pinte o local correspondente ao número (●). 

D) campos correspondentes às questões da prova: 1) não rasure; 2) pinte a resposta correspondente a cada 

questão assinalada na prova (●); 3) atenção ao transpor as respostas da prova para o gabarito. O professor irá 

considerar as respostas marcadas no gabarito para correção e no momento da vista de prova. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL V - GABARITO Data: 05/12/18 

Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior 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:  
 

 

INSTRUÇÕES: 

- Será permitida consulta à legislação (Vade Mecum).  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 – Analise e responda de acordo com o texto apresentado a afirmativa abaixo: (2,0 pontos) 

 

USUCAPIÃO É POSSÍVEL CONTRA PARENTES 

PUBLICADO EM 22/10/15 - 19h34 

 

Em decorrência do falecimento dos pais, é comum a casa passar a pertencer, por exemplo, a 

cinco irmãos em virtude da herança, havendo casos em que a posse fica com apenas um deles. Por 

serem parentes, deixam de formalizar juridicamente o empréstimo do imóvel. Há ainda outros casos em 

que amigos ou parentes deixam o seu imóvel ser ocupado por determinada pessoa, de forma que esta 

passa a agir como única proprietária, pois paga o IPTU e promove todos os reparos por sua conta.  

Ocorre que essa situação, passados cinco ou dez anos, dependendo do tamanho do imóvel, pode 

gerar a perda da propriedade a favor do possuidor. Mediante ação de usucapião, conforme 

exemplificado acima, os quatro irmãos que detinham 80% do imóvel acabam perdendo a propriedade 

para o ocupante que detém somente 20%, pelo fato de eles agirem com total desinteresse pelo bem.  

  

TRIBUNAIS CONFIRMAM A USUCAPIÃO CONTRA IRMÃOS 

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar no dia 31/3/2015 a apelação 1.0325.14.000488-

9/001, tendo como relator o desembargador Luiz Artur Hilário, assim decidiu: “A doutrina e a 

jurisprudência deste tribunal têm admitido a possibilidade de que, aberta a sucessão e estabelecido um 

condomínio, o condômino adquira a propriedade do imóvel comum através do usucapião, desde que 

prove que vem exercendo a posse com exclusividade”. 

A questão está consolidada inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça, que no Resp 

668131/PR afirmou: “Com efeito, embora haja dissenso na doutrina, a jurisprudência já se pacificou no 

sentido de que o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a 
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posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes ao usucapião, e 

tenha sido exercida a posse exclusiva, com efeito de animus domini, pelo prazo determinado em lei e 

sem qualquer oposição dos demais proprietários”. 

  

 

A LEI REDUZIU OS PRAZOS PARA USUCAPIÃO 

 

Há dezenas de casos em que a falta de orientação e de atitude técnica dos co-proprietários os 

leva a perder a propriedade do imóvel herdado. O Código Civil, desde 2003, reduziu os prazos para a 

ocorrência de usucapião. Muitas pessoas desconhecem que, se alguém invadir um terreno ou arrombar 

a porta de uma casa, o que consiste em crime, caso o proprietário não tome providências, passados dez 

anos morando ou trabalhando no local, o invasor ganhará a propriedade. Basta o ocupante provar a 

posse mansa, sem resistência e por determinado tempo, para obter a sentença que transferirá a 

propriedade no Ofício de Registro de Imóveis para seu nome. E, se o bem for móvel, como um carro, por 

exemplo, a usucapião ocorre em apenas três anos. 

Com base no Estatuto da Cidade, a perda de uma moradia de até 250 m², que geralmente 

abrange um apartamento de quatro quartos, pode ocorrer em apenas cinco anos, conforme “art. 9º – 

“Aquele que possuir como sua área ou edificação de até duzentos e cinqüenta 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”. 

Aprendemos no banco da faculdade que o “direito não socorre os que dormem”, e, assim, cabe 

aos condôminos e herdeiros tomar providências jurídicas de forma técnica para evitar esse risco. Com 

relação ao artigo acima, haveria usucapião “pro indiviso” contra parentes apresentando as mesmas 

características para tanto? Explique. 

 

RESPOSTA: Sim, no caso de posse “pro diviso”, onde o possuidor preenchendo os requisitos do direito 

de usucapir pode adquirir a propriedade. Já na posse “pro indiviso” não cabe usucapião por pertencer 

a coisa a coletividade consorciada e não a uma determinada pessoa.  OBS. Daí o direito de reivindicar 

contra terceiro garantido no Art. 1.314 do Código Civil Brasileiro. 

 

 

Questão 02 - Em relação a servidão: (1,0 ponto) 

 

I - O exercício inconteste e contínuo de uma servidão, aparente ou não, pelo período de dez anos, 

autoriza o interessado a assentá-la no Registro de Imóveis, valendo como título a sentença judicial. 

 

PORQUE 

 

II - Apesar de sua perpetuidade, a servidão tem seus modos de extinção, que só produzirão efeitos 

valendo erga omnes com o cancelamento do registro do seu título constitutivo. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  
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a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

e. As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

Questão 03 - José e Maria, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, adquiriram um terreno 

em loteamento devidamente registrado com área de 300 m², nele construindo uma casa para residência 

da família, que ocupa 250 m², sendo essa área murada, embora restassem nos fundos 50 m², contíguos 

a uma outra área destinada a uma praça que, entretanto, não foi concluída, nem pela municipalidade, 

nem pelo loteador. José abandonou a família e Maria pediu separação judicial, convertida 

posteriormente em divórcio, sendo o cônjuge citado por edital, mas não houve a partilha de bens. 

Decorridos 6 anos do divórcio, José retornou e passou a ocupar a área remanescente de 50 m² do 

imóvel referido e mais 200 m² contíguos, onde se situaria a praça, nelas construindo sua moradia. As 

casas de José e Maria são as únicas de cada um. Passados 10 anos do divórcio e 5 anos desde que José 

veio a residir, com ânimo de dono, no local mencionado e sem que sofressem oposição às respectivas 

posses, (1,0 ponto) 

 

a. apesar do tempo decorrido, nem José, nem Maria adquiririam o domínio exclusivo das áreas 

que ocupam porque, após a separação judicial, extinguindo-se o regime de bens do 

casamento, tornaram-se condôminos e o condômino não pode adquirir, por usucapião, a 

totalidade do imóvel. 

b. Maria só terá adquirido o domínio integral da área em que ficou residindo, depois de 5 anos 

e José não poderá adquirir por usucapião a área total que ocupa com exclusividade. 

c. José e Maria terão adquirido pela usucapião a totalidade das áreas que ocupam, cada um 

deles após 2 anos de efetiva ocupação. 

d. Maria terá adquirido o domínio integral da área em que ficou residindo com a família, 

depois de 2 anos ininterruptos de sua posse exclusiva, mas José não poderá adquirir por 

usucapião a área total que ocupa com exclusividade. 

e. José e Maria adquiriram o domínio das respectivas áreas, após 5 anos de efetiva ocupação. 

 

 

Questão 04 - Quanto ao direito de vizinhança, assinale a alternativa correta. (1,0 ponto) 

 

a. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, 

independentemente de indenização, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo 

será judicialmente fixado, se necessário. 

b. O proprietário de nascente, ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades 

de seu consumo, pode impedir, ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos 

prédios inferiores. 

c. O proprietário tem direito de cercar ou tapar de qualquer modo o seu prédio e pode 

constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, 

repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. 
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d. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, 

mesmo sem prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à 

reparação,construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. 

 

 

Questão 05 - Ronaldo doou um imóvel a Renato e resguardou para si usufruto vitalício sobre o bem. O 

contrato foi firmado por escritura pública e registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Passado 

algum tempo, Ronaldo resolveu ceder o exercício do usufruto a João, a título oneroso, enquanto Renato 

houve por bem vender o imóvel a Daniela. Esta venda é (1,0 ponto) 

 

a. possível, embora a adquirente deva respeitar os direitos de Ronaldo, que continuou no 

exercício do usufruto, uma vez que não é possível a cessão onerosa de seu exercício. 

b. possível, embora extinga o usufruto. 

c. possível, continuando existente o usufruto, em nome de João, em razão da cessão operada 

em seu favor. 

d. impossível, pois feriria o direito de João, a quem foi cedido o exercício do usufruto. 

e. possível, continuando existente o usufruto, em nome de Ronaldo, e podendo João exercê-

lo, em razão da cessão operada a seu favor. 

 

 

Questão 06 - 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? (2,0 pontos) 

 

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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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 

Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL I - GABARITO Data: 29/11/18 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho 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:  
 

Caderno de Prova Tipo 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).  

- O prazo para realização desta prova é de 2 (duas) horas e é improrrogável. Controle seu tempo. 

 

 

1ª questão (1,0 ponto): O empresário individual José de Freitas alienou seu estabelecimento a outro empresário 

mediante os termos de um contrato escrito, averbado à margem de sua inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, mas não lhe restaram bens suficientes para solver o seu passivo. Diante dessa situação 

hipotética, assinale a alternativa correta: 

(A) Após a alienação, o alienante do estabelecimento passa a ser responsável direto e exclusivo pelo pagamento 

dos débitos trabalhistas anteriores à transferência. 

(B) A alienação do estabelecimento comercial nessas condições depende do pagamento a todos os 

credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua 

notificação. 

(C) A alienação do estabelecimento comercial nessas condições depende da quitação prévia dos créditos 

trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do estabelecimento.  

(D) A validade do negócio depende, também, da publicação do contrato em jornal de grande circulação na cidade 

em que se localiza o estabelecimento alienado. 

(E) Após a alienação, o adquirente do estabelecimento responde, durante um ano, pelo pagamento dos débitos 

anteriores à transferência.  

 

Fundamento legal: Código Civil, arts. 1.144 e 1.145. 
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2ª questão (1,0 ponto): José Félix Batista de Oliveira promoveu, em 26/6/2018, ação renovatória em face de 

Erick Biagioli da Silva, fundada em contrato de locação não residencial. De acordo com a inicial, o autor é locatário 

do imóvel nela descrito há mais de 10 anos, período em que adquiriu uma fiel clientela no local. O contrato de 

locação cuja renovação compulsória o autor pretende foi celebrado por escrito, com prazo certo de 5 (cinco) anos 

e se encerraria em 27/8/2018. Durante todo o período de locação, o autor sempre exerceu a mesma atividade 

econômica no imóvel. Com base em tais fatos, o autor juntou a cópia do instrumento contratual e pugnou pela 

renovação forçada do contrato de locação celebrado com o réu. Diante dessa situação hipotética, julgue as 

seguintes assertivas: 

I. O Juízo singular deve julgar extinto o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito 

do autor. 

PORQUE 

II. No caso, o contrato encerrar-se-ia em 27/08/18 e a ação fora ajuizada em 26/06/18, apenas 2 meses antes do 

término do contrato. 

A respeito das assertivas, assinale a opção correta: 

(A) As assertivas I e II são proposições falsas. 

(B) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é verdadeira. 

(C) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é falsa. 

(D) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não complementa e justifica a outra. 

(E) As duas assertivas são verdadeiras, e a assertiva II complementa e justifica a I. 

 

Fundamento legal: Lei 8.245/1991, art. 51, § 5º. 

 

3ª questão (1,0 ponto): Drogaderma Ltda. era locatária, por meio de contrato de locação celebrado por prazo 

indeterminado, de imóvel urbano localizado na Avenida Santo Amaro, 5979, na cidade de São Paulo (SP), à 

época alugado para fins comerciais, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 54069/2009, para 

expansão da linha metroviária, sob responsabilidade da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. 

Embora tenha indenizado o locador, proprietário do imóvel, o Estado de São Paulo não pagou qualquer valor à 

locatária, que teve o contrato de locação rescindido em virtude da desapropriação. Em razão disso, Drogaderma 

Ltda. pretende obter indenização pela perda do ponto comercial. Diante dessa situação hipotética, assinale a 

alternativa correta: 

(A) O locador não tem que indenizar a sociedade locatária porque, na condição de proprietário do imóvel, tem 

direito de retomar a posse do bem a qualquer tempo e por qualquer razão, o que lhe é garantido 

constitucionalmente. 

(B) A sociedade locatária tem direito a indenização paga pelo locador, correspondente ao valor econômico do 

ponto comercial perdido, mais os prejuízos e os lucros cessantes que tiver que arcar com mudança e perda do 

lugar.  

(C) O locador, proprietário do imóvel, deve indenizar a sociedade locatária, ainda que em caso de resilição 

unilateral de locação comercial por prazo indeterminado.  

(D) O expropriante (Estado de São Paulo) deve reparar também a perda do ponto comercial da locatária, 

decorrente do rompimento do pacto locatício motivado pela desapropriação, porque o ponto comercial 

pertence à sociedade locatária, e não ao locador, proprietário do imóvel. 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

(E) A sociedade locatária não tem direito a indenização paga pelo locador, uma vez que o contrato de locação era 

por prazo indeterminado, e também não tem direito a indenização paga pelo expropriante (Estado de São Paulo), 

porque resilição do contrato de locação se deu por ato expropriatório a bem do interesse público. 

 

Fundamento legal: Lei 8.245/1991, arts. 51, I e 52, § 3º.  

 

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 01/09/2014, com prazo certo de 

5 (cinco) 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 IGP-M/FGV. Na presente data, 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. Caso o locador alegue e comprove, como exceção de retomada da posse do imóvel, que recebeu proposta de 

aluguel no valor de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais) oferecida por terceiro, será obrigado a 

indenizar o Banco Itaú (atual locatário) pela perda do ponto. 

II. Em qualquer caso, o locador poderá insistir em retomar a posse do imóvel, uma vez que seu direito de 

propriedade, garantido constitucionalmente, faculta-lhe essa prerrogativa. 

III. Caso o locador alegue e comprove, como exceção de retomada da posse do imóvel, que a proposta de aluguel 

oferecida pelo Banco Itaú (atual locatário) é insuficiente, será obrigado a indenizá-lo pela perda do ponto. 

IV. O locatário, na presente data, ainda pode promover ação para renovação compulsória do contrato de locação 

e, se o pedido inicial for julgado procedente, o locador, proprietário do imóvel, terá que se conformar e não poderá 

insistir na retomada da posse antes do fim do prazo do novo 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. 

 

Fundamento legal: Lei 8.245/1991, art. 52, § 3º e Constituição Federal, art. 5º, XXII. 

 

5ª questão (1,0 ponto): “O cheque pode ser sacado em uma agência bancária, caso não esteja cruzado, ou 

depositado em uma conta corrente. No primeiro caso, basta apresentar o documento no caixa do banco para 

receber o dinheiro. No segundo, entra em ação o sistema de compensação, uma frenética troca de papéis que 

conta com a participação de cerca de 150 bancos em todo o Brasil. A compensação se baseia em um princípio 

simples: antes de transferir eletronicamente o dinheiro de uma conta para outra, o banco que emitiu o cheque 

precisa conferir a assinatura do correntista e o saldo disponível. Para que isso aconteça, existem 15 câmaras de 

compensação em todo o país, responsáveis por regiões que nem sempre coincidem com a divisão geográfica – a 

de São Paulo, por exemplo, também atende algumas cidades do sul do estado de Minas. Dentro de cada câmara 

– uma grande sala ou galpão com vários guichês – os bancos trocam os cheques que receberam durante o 

expediente bancário.” (SANTORO, A. Qual é o caminho percorrido por um cheque até ele ser compensado? 
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Superinteressante. São Paulo, 18 abr. 2011. Disponível em: < https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-

o-caminho-percorrido-por-um-cheque-ate-ele-ser-compensado/>).  

 

Com relação a esse tema e à luz da legislação pertinente, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Apenas o banco sacado pode lançar o cruzamento no anverso do cheque, ato proibido ao emitente ou 

portador. 

(B) O cruzamento é em branco se entre os dois traços paralelos lançados no anverso do título existir a indicação 

do nome do banco ao qual deve ser pago. 

(C) O cheque com cruzamento em branco só pode ser pago pelo sacado a banco, por meio do sistema de 

compensação, ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta.  

(D) O cheque cruzado poderá ser pago por meio de entrega de dinheiro ao portador se este for cliente do banco 

sacado. 

(E) O cruzamento do cheque poderá ser inutilizado apenas pelo banco sacado ao qual for apresentado para 

pagamento, para evitar que este seja feito por meio do sistema de compensação. 

 

Fundamento legal: Lei 7.357/1985, art. 45. 

 

6ª questão (1,0 ponto): Três Coroas Comércio de Artigos Eletrônicos Ltda. subscreveu nota promissória em favor 

do Banco Dois Irmãos S.A. com vencimento a dia certo. Após o vencimento, foi aceita uma proposta de moratória 

feita pelo devedor por 120 (cento e vinte) dias, sem alteração da data de vencimento indicada no título. O 

beneficiário exigiu dois avalistas simultâneos, e o devedor apresentou Montenegro e Bento, que firmaram avais 

em preto no título. Sobre esses avais e a responsabilidade dos avalistas simultâneos, julgue os seguintes itens:  

I. O aval póstumo produz os mesmos efeitos do anteriormente dado, respondendo os avalistas solidariamente e 

autonomamente perante o portador.  

II. Por não ser vedado, no direito brasileiro, o aval póstumo, os avais simultâneos são considerados válidos, 

gerando responsabilidade cambial dos avalistas. 

III. O aval lançado na nota promissória após o vencimento ou o protesto tem efeito de fiança, respondendo os 

avalistas subsidiariamente perante o portador. 

IV. O aval póstumo é nulo, mas sua nulidade não se estende à obrigação firmada pelo subscritor (avalizado), em 

razão do princípio da autonomia. 

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. 

 

Fundamento legal: Decreto 57.663/1966, Anexo I, art. 77 c/c arts. 30 a 32 e Código Civil, art. 900 (aplicado 

subsidiariamente). 

 

7ª questão (1,0 ponto): Pedro emitiu, nominativos para si mesmo, quatro cheques em 27 de março de 2018, para 

depósito em um banco diferente do sacado dos cheques, mas esqueceu de depositar um deles. Tendo um débito 
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a honrar com Kennedy e sendo Pedro beneficiário desse quarto cheque, ele o endossou em preto, datando no 

verso “dia 19 de maio de 2018”. Sabe-se que o quarto cheque foi emitido em Tibagi/PR para ser pago nessa 

praça, e que sua apresentação ao banco sacado ocorreu em 23 de maio de 2018, sendo devolvido por 

insuficiência de fundos. Diante dessa situação hipotética, julgue as seguintes assertivas: 

I. O portador poderá promover ação de execução em face de Pedro, no dia 11 de outubro de 2018, diante do não  

pagamento do cheque pelo sacado. 

PORQUE 

II. Considerando-se as datas de emissão e endosso do 4º cheque, o endosso feito por Pedro possui efeitos de 

cessão civil de crédito. 

A respeito das assertivas, assinale a opção correta: 

(A) As assertivas I e II são proposições falsas. 

(B) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é verdadeira. 

(C) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é falsa. 

(D) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não complementa e nem justifica a outra. 

(E) As duas assertivas são verdadeiras, e a assertiva II complementa e justifica a I. 

 

Fundamento legal: Lei 7.357/1985, arts. 27 e 59. 

 

8ª questão (1,0 ponto): Para realizar o pagamento de uma dívida contraída pelo sócio M. Paraguaçu em favor da 

sociedade Iguape, Cananeia & Cia Ltda., o primeiro emitiu uma nota promissória à vista, com cláusula à ordem 

expressa, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). De acordo com essas informações e a respeito da 

cláusula à ordem, julgue os seguintes itens: 

I. Se a nota promissória não possuísse expressamente a cláusula à ordem, a nota promissória somente poderia 

ser transferida pela forma e com os efeitos de cessão de crédito. 

II. Tal cláusula implica a possibilidade de transferência do título por cessão de crédito, não respondendo o cedente  

pela solvência do emitente, salvo cláusula de garantia. 

III. Mesmo que a nota promissória não possuísse expressamente a cláusula à ordem, ela poderia ser transferida 

por endosso, responsabilizando o endossante pelo pagamento. 

IV. A cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso, sendo o endossante responsável pelo  

pagamento, salvo cláusula sem garantia.  

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. 

 

Fundamento legal: Decreto 57.663/1966, Anexo I, art. 77 c/c art. 11. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL V - GABARITO Data: 30/11/18 

Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira 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:  
 

Obs: A prova é individual e não será permitida nenhuma forma de consulta. Questões respondidas a lápis, 
rasuradas ou “em branco” não serão avaliadas e o uso de corretivo é terminantemente proibido. Nenhum 
questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova e eventuais dúvidas em 
relação a mesma serão solucionadas na data prevista para a vista de prova.  

 
 
1) (1,0 ponto)  Limitando benefícios aos infratores, o texto constitucional não mencionou quais 

as infrações penais são consideradas hediondas, preferindo tão somente mencionar as figuras 

a ela equiparadas. Para tanto, criou-se a Lei 8.072/90, que logo em seu art. 1.º, em rol taxativo, 

enumerou os fatos típicos considerados hediondos. Com base nessas informações, analise as 

asserções a seguir. 

 

I. Nos termos da Constituição Federal, equiparam-se aos crimes hediondos a prática da tortura, 

o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e o racismo. 

 

II. Os crimes hediondos e os equiparados são insuscetíveis de graça, anistia, indulto e fiança. 

Além disso, a progressão de regime, no caso dos condenados a esses crimes, dar-se-á após o 

cumprimento de 3/5, desde que o apenado seja primário.  

 

III.  A prisão temporária, nos crimes hediondos e equiparados, terá o prazo de 15 dias 

prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, totalizando 30 

dias.  

 

IV. Consideram-se também hediondos os crimes de genocídio e o de posse ou porte ilegal de 

arma de fogo de uso restrito, todos tentados ou consumados. 

 

Em seguida, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Apenas as proposições I e IV estão corretas e as demais estão incorretas. 
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b) Apenas as proposições II e IV estão corretas e as demais estão incorretas. 

 

c) Apenas a proposição IV esta correta e as demais estão incorretas. 

 

d) Apenas as proposições III e IV estão corretas e as demais estão incorretas. 

 

Gabarito: “c” 

 

2) (1,0 ponto) O art. 16 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) possui a seguinte redação: 

Art. 16 -  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. A partir da interpretação do referido dispositivo à luz do entendimento do 

STF, é CORRETO afirmar que: 

 

a) A ação penal referente ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e 

familiar contra a mulher é pública incondicionada, seja leve, grave ou gravíssima e a ação 

penal referente à contravenção penal de vias de fato resultante de violência doméstica e 

familiar contra a mulher é publica condicionada à representação.  

 

b) Diante da posição firmada pelo STF, o disposto no art. 16 da Lei 11.340/06 não tem 

aplicação aos delitos de lesão corporal, ameaça e dano, ficando superado, nesses casos, 

qualquer discussão acerca da possibilidade de renúncia à representação. 

 

c) Nos casos de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar contra a 

mulher a ação penal será pública incondicionada, sendo certo que tal entendimento 

abarca os crimes de lesões corporais leves e as contravenções penais de vias de fato. 

 

d) A ação penal referente ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, seja grave 

ou gravíssima é pública incondicionada, sendo certo que tal entendimento abarca a 

contravenção penal de vias de fato, mas não abarca os crimes de lesões corporais leves. 

 

Gabarito: “c” 
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3) (1,0 ponto) Tão logo editada a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, ela passou a ser 

conhecida como Lei Maria da Penha. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8.º do art. 226 da Constituição 

Federal; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar. Com base nessas informações, analise os itens seguintes.  

 

I. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei Maria da 

Penha apenas a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a violência 

patrimonial. 

 

II. Para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher é imprescindível a 

coabitação entre autor e vítima. 

 

III. A proteção à mulher, contra a violência, independe da orientação sexual. Isto é, a mulher 

homossexual, quando vítima de ataque praticado pela parceira, encontra-se sob a proteção da 

referida lei. 

 

IV. Por violência psicológica entende-se a agressão emocional, quando o agente ameaça, 

humilha, manipula, isola, persegue, vigia, limita o direito de ir e vir, configurando a vis corporalis 

sobre o corpo da vítima.  

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) I, II, III e IV. 

 

b) I, III e IV. 

 

c) III e IV. 

 

d) III. 

 

Gabarito: “d” 

 

4) (1,0 ponto) O Estatuto do Desarmamento encontra-se dividido em seis capítulos: I – Do 

Sistema Nacional de Armas; II – Do Registro; III – Do Porte; IV – Dos Crimes e das Penas; V – 

Disposições Gerais; e VI – Disposições finais. Com base no estudo do referido Diploma Legal, 

analise as asserções a seguir e em seguida marque a alternativa CORRETA: 

 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

I – O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, 

autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua 

residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que 

seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. 

 

PORQUE 

 

II – Se determinado sujeito manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso 

permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no seu local de trabalho, 

sem que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, ele estará 

comendo o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 

 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 

b) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. 

d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta de I. 

 

Gabarito: “a” 

 

5) (1,0 ponto) Ainda no que diz respeito à Legislação que regulamenta as armas de fogo no 

Brasil (Estatuto do Desarmamento) e seus tipos penais, assinale a opção CORRETA. 

 

a) Aquele que vende, entrega ou fornece, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, 

munição ou explosivo a criança ou adolescente comete o crime de omissão de cautela. 

 

b) A conduta consistente em possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo ou 

incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 

é equiparada à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.  

 

c) O crime de disparo de arma de fogo, além de ser considerado crime de perigo abstrato é 

uma infração penal de menor potencial ofensivo. 

 

d) portar ou transportar arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de 

identificação raspado, suprimido ou adulterado configura o crime de porte ilegal de arma de 

fogo de uso permitido, desde que a arma seja de uso permitido.  

 

Gabarito: “b” 

 

6) (1,0 ponto) Após a Segunda Guerra Mundial, nasceu um movimento de repúdio à tortura, 

até que, em 1988, a Constituição Federal consagrou como direito fundamental do cidadão que 

“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (art. 5.º, III). Ao 
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contrário do que acontece em outros países, em que a tortura foi tipificada como um crime 

especial, configurando um comportamento abusivo por parte de funcionários públicos, a Lei 

9.455/97, em regra, etiquetou a tortura como delito comum, podendo ser praticado por qualquer 

pessoa. Com base nessas informações, analise as asserções seguintes e assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

I – Na modalidade de tortura conhecida como “tortura castigo”, diferente das outras 

modalidades, o crime é próprio, exigindo-se qualidade ou condição especial do agente. O 

sujeito ativo deve possuir a guarda, poder ou autoridade sob a vítima. Além do sujeito ativo, 

diferencia-se das outras modalidades porque refere-se a intenso sofrimento físico ou mental, 

expressão que não pode ser desprezada. 

 

PORQUE 

 

II – A ideia de um sofrimento insuportável, seja ele físico ou mental, é o que diferencia a 

modalidade de tortura conhecida como “tortura castigo” do crime de maus tratos insculpido no 

Código Penal.  

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 

b) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. 

d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta de I. 

 

Gabarito: “c”. 

 

7) (1,0 ponto) O art. 1.º da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

trouxe o conceito de tortura, e dispõe que “Para os fins da presente Convenção, o termo 

“tortura” designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são 

infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, 

informações ou confissões; de castigá-la por ato cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa 

ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer 

natureza(...)”. A Lei 9.455/97, por sua vez, não define o que é tortura, apenas define as 

condutas que constituem o crime de tortura. Com base na referida lei, assinale a alternativa 

CORRETA: 
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a) Na modalidade chamada tortura discriminatória o agente não tortura a vítima esperando dela 

alguma conduta, tortura apenas em razão de discriminar a sua raça, religião ou orientação 

sexual. 

 

b) A condenação por crime de tortura praticada por funcionário público acarretará a 

perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro 

do prazo da pena aplicada. 

 

c) Na modalidade conhecida como tortura prova, tortura persecutória ou tortura confissão, o 

meio executório utilizado pelo agente para a prática do crime se caracteriza apenas com o 

emprego de violência. 

 

 d) A pessoa que se omite em face das condutas definidas como crime de tortura, quando 

tenha o dever legal de apurá-las ou evitá-las, responde por crime também e está sujeita às 

mesmas penas previstas para o crime de tortura. 

 

Gabarito: “b” 

 

8) (1,0 ponto) A Lei n.º 7.716/1989 pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Na presente lei, o legislador pretendeu 

proteger a dignidade da pessoa humana, positivada como princípio e fundamento da República 

Federativa Brasileira no art. 1.º, III da CRFB/88, bem como o direito à igualdade, garantia de 

toda e qualquer pessoa, independentemente de qualquer critério distintivo entre os seres 

humanos. Com base na referida lei, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Constitui crime previsto na Lei 7.716/89 a conduta de exigir aspectos de aparência 

próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas 

exigências, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores. 

 

b) Os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional são todos imprescritíveis e inafiançáveis.  

 

c) Constitui crime previsto na Lei 7.716/89 a conduta de ofender alguém, por palavra, gesto, ou 

qualquer outro meio simbólico, em virtude de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

d) Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional não constitui crime previsto na Lei 7.716/89, mas sim, crime previsto no 

Código Penal. 

 

Gabarito: “a” 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III - GABARITO Data: 04/12/18 

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:  
 

1-) A coisa julgada surge por força de uma necessidade prática: evitar a perpetuação dos litígios. Em determinado 

momento é necessário colocar um ponto final às discussões a respeito de determinado conflito. Assim, o grande 

objetivo da coisa julgada é a estabilidade das relações sociais, a segurança jurídica. Trata-se da necessidade de 

se obter, com o pronunciamento jurisdicional, a certeza do direito, no desiderato de conferir aos indivíduos a 

segurança para o desenvolvimento de suas relações jurídicas. 

Com base nessa afirmativa, avalie as asserções a seguir: 

 

I. A coisa julgada material é mais estável que a coisa julgada formal.  

 

     PORQUE 

 

II. A coisa julgada material impede que a decisão proferida seja rediscutida dentro ou fora do processo em que foi 

proferida, enquanto a coisa julgada formal admite a repropositura da ação desde que corrigido o vício que deu 

causa à extinção do processo sem resolução do mérito. 

 

A respeito das asserções, assinale a opção correta: (1,0 ponto) 

a-) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa da I. 

b-) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c-) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

d-) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

e-) As asserções I e II são proposições falsas.  

 

2-) Visando melhorar a eficácia do sistema recursal, o Novo Código de Processo Civil introduziu importantes 

modificações, especialmente no que tange à valorização dos precedentes judiciais. A preocupação com a 

uniformização da jurisprudência e com a efetiva aplicação dos entendimentos consolidados nos Tribunais 

Superiores pelos juízes e Tribunais inferiores é evidente, o que se exemplifica com a criação dos incidentes de 

assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas.  

 

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) 
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I-) O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não exigirá custas processuais. 

II-) 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. 

III-) A inadmissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por ausência de pressupostos impede que 

o incidente, agora satisfeitos os requisitos, seja suscitado novamente. 

IV-) A partir de sua instauração, deverá o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado dentro do 

prazo de 01 ano. O órgão competente deverá analisa-lo preferencialmente sobre qualquer outro feito, inclusive 

sobre aqueles que envolvam réu preso. 

V-) O Ministério Público deverá ser intimado em todos os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.  

Está correto apenas o que se afirma em: (1,0 ponto): 

a-) I e II. 

b-) I, II e V. 

c-) III e IV. 

d-) IV e V. 

e-) I, II, III, IV e V. 

 

3-) Susan sofreu um acidente de trânsito provocado por Robert, o que lhe custou um prejuízo de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Como Robert não se dispôs a ressarcir o dano sofrido, Susan propôs Ação de Indenização perante o 

Juizado Especial Cível da Comarca de Catalão/GO. Na contestação, Robert alegou a culpa exclusiva da vítima, 

que, segundo ele, dirigia em velocidade incompatível com o local, além de não ter ainda acionado a seta quando 

da conversão à direita. Após a produção das provas, o juiz julgou procedente o pedido da Autora, condenando o 

Réu ao pagamento de todas as despesas ocasionadas pelo acidente, nos exatos termos pretendidos na inicial. 

Robert, não se conformando com a decisão, procura um advogado a fim de saber se há algo a ser feito em seu 

favor.  

 

De acordo com o diploma processual civil, Robert poderá: (1,0 ponto) 

a-) Interpor Embargos de declaração, tendo em vista a omissão do Magistrado em reconhecer o alegado na 

contestação. 

b-) Interpor Recurso de apelação, no prazo de quinze dias, contados da intimação da decisão.  

c-) Interpor Agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação da decisão. 

d-) Interpor Recurso Inominado, a ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da decisão. 

e-) Interpor Recurso Adesivo, no prazo de dez dias, contados da intimação da decisão.  

 

4-) Susan saiu vencedora de uma Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de Robert. A decisão 

transitou em julgado e, decorrido aproximadamente 01 ano e 08 meses, Robert lembrou que a ação já havia sido 

julgada anteriormente, tendo a decisão lhe sido favorável. Na ocasião, todos os recursos foram interpostos, todas 

as provas produzidas, tendo o juiz fundamentado adequadamente sua decisão. Diante disso, Robert, procura seu 

escritório de advocacia a fim de saber se há algo a ser feito em seu favor depois de passado tanto tempo.   

 

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta: (1,0 ponto) 
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a-) Robert poderá propor Ação Anulatória visando desconstituir o julgado, podendo fazê-lo a qualquer tempo, já 

que tal ação não se submete a qualquer prazo prescricional ou decadencial. 

b-) Robert poderá propor Ação Anulatória visando anular o julgado, o qual foi proferido em ofensa à coisa julgada. 

c-) Robert poderá propor Ação Rescisória, visando desconstituir o julgado, o qual foi proferido em ofensa 

à coisa julgada. 

d-) Robert poderá propor Ação Rescisória visando anular o julgado, o qual foi proferido em ofensa à coisa julgada.  

e-) Robert deverá se conformar com a decisão, tendo em vista a preclusão temporal ocorrida na espécie.  

 

5-) Num determinado processo, o juiz julgou procedente o pedido do autor. Contra tal decisão, o réu apresentou 

embargos de declaração, objetivando que fosse sanada a omissão do julgado. Dois meses depois, tempo em que 

os autos estiveram conclusos, o órgão julgador houve por bem não conhecer dos embargos de declaração. O réu, 

então, dentro do prazo de quinze dias contados dessa decisão, interpôs recurso de apelação o qual foi inadmitido 

pelo relator, sob o entendimento de que teria ocorrido o trânsito em julgado da sentença.  

 

Nesse caso: (1,0 ponto) 

a-) Agiu corretamente o relator ao inadmitir o recurso de apelação, tendo em vista ser o mesmo intempestivo.   

b-) O recurso de apelação deveria ser admitido, uma vez que os embargos de declaração interrompem o 

prazo para a interposição de qualquer recurso, e assim sendo, após a decisão que julgou os embargos, a 

parte tem de volta o prazo para recorrer. 

c-) O relator não poderia inadmitir o recurso, já que o juízo de admissibilidade deve ser feito pelo juiz de primeiro 

grau. 

d-) O relator poderia admitir o recurso, uma vez que a tempestividade não se trata de requisito de admissibilidade, 

mas de mérito.  

 

6-) A decisão estrangeira não produz efeitos no Brasil senão depois de homologada pelo STJ, cuja competência 

está no art. 105, I, alínea i da CF. 

 

Tendo como base a matéria tratada, assinale a opção correta: (1,0 ponto) 

a-) A Ação de homologação de sentença estrangeira é um processo autônomo, de jurisdição contenciosa.  

b-) A sentença estrangeira de divórcio litigioso produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo 

STJ. 

c-) O STJ reexaminará o conteúdo da decisão homologanda, podendo inclusive proferir decisão diversa daquela 

proferida pelo Tribunal estrangeiro, quando incompatível ou contrária aos princípios que regem o Brasil. 

d-) O Ministério Público deverá ser ouvido apenas nos casos que houver interesse de incapazes, não sendo 

obrigatória sua intervenção nos demais casos. 

e-) A petição inicial poderá ser instruída com cópias sem autenticação.  

 

7-) Enquanto nos recursos comuns basta a sucumbência para preencher os requisitos relativos ao interesse e à 

legitimidade, nos recursos especiais (RE e REsp), além desses requisitos, exige-se a ofensa ao direito positivo, 

constitucional ou infraconstitucional. 

São dirigidos aos Tribunais Superiores, estão submetidos a procedimento mais rigoroso e a devolutividade se 

restringe à matéria de direito – não admitindo discussão da matéria fática -, razão pela qual também são 

chamados de recurso de estrito direito ou de superposição. 
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Considerando o texto e as normas que disciplinam o assunto em tese avalie as afirmações a seguir:  

I-) O novo CPC possibilita que o órgão competente (na origem) impeça que as temáticas já analisadas pelo STF e 

pelo STJ “subam” novamente para julgamento. 

II-) O recurso extraordinário é julgado pelo STF, ao passo que o recurso especial é julgado pelo STJ. 

III-) Somente poderá ocorrer a interposição de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial quando todos os 

outros recursos (comuns) tiverem sido interpostos. 

IV-) Caso o relator no STJ entenda que o recurso trata de questão constitucional, concederá ao recorrente prazo 

para complementação e apresentação de alegações acerca da repercussão geral. Após o prazo, direcionará ao 

STF o recurso. A Corte Constitucional, caso entenda não se tratar de violação direta à ordem constitucional, 

poderá devolver a questão ao STJ, a quem incumbirá o julgamento do recurso. 

É correto apenas o que se afirma em: (1,0 ponto) 

a-) I, II e III. 

b-) II e IV. 

c-) I e IV. 

d-) I, II, III e IV. 

 

 8-) A Reclamação é fruto de construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na teoria 

dos poderes implícitos, cujo objetivo primordial é proteger a ordem jurídico-constitucional. Atualmente, encontra-se 

prevista na Constituição Federal de 1988, nos artigos 102, inciso I, alínea I, e 105, inciso I, alínea f, e seu 

procedimento disciplinado na Lei nº 8.039/90.  

 

Sobre a reclamação, assinale a alternativa correta: (1,0 ponto) 

a-) Pode ser ajuizada contra decisão transitada em julgado, principalmente contra decisão que afrontou 

competência absoluta do STF ou STJ, desde que seja respeitado a prazo decadencial de 2 (dois) anos. 

b-) Em sendo declarado inadmissível ou improcedente o recurso, a reclamação restará prejudicada. 

c-) É vedado ao relator requisitar informações à autoridade a quem tenha sido imputada a prática do ato 

impugnado, devendo julgar conforme as provas documentais já produzidas. 

d-), Qualquer interessado pode ingressar no processo da reclamação para impugnar a pretensão do 

reclamante. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL IV - GABARITO Data: 03/12/18 

Professor(a): MILENE BRANDÃO PEREIRA 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:  
 
 
 

QUESTÃO 01 (VALOR 0,8) - Fulano, casado com Ciclana, num momento de discussão no lar, destruiu 

parte dos instrumentos de trabalho de sua esposa. Considerando a conduta de Fulano em face do disposto 

na Lei Maria da Penha, pode-se afirmar que: 

a) Fulano, pela sua conduta, poderá ser submetido à pena de pagamento de cestas básicas em favor 

de entidades assistenciais. 

b) Fulano não se sujeitará às penas da Lei Maria da Penha, pois a sua conduta ocorreu apenas dentro 

do ambiente familiar. 

c) Fulano estará sujeito à prisão preventiva, a ser decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento 

do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. 

d) Fulano não poderá ser processado pela Lei Maria da Penha, tendo em vista que esta se destina a 

proteger a mulher contra agressões físicas, psicológicas ou morais, mas não patrimoniais. 

e) Ciclana terá direito a obter medida judicial protetiva de urgência contra Fulano, podendo entregar 

pessoalmente a intimação da respectiva medida ao seu marido. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “E”. 

 

QUESTÃO 2 (VALOR 0,8) – Na primeira fase do procedimento do Júri, apresentadas as razões 

finais, e estando os autos conclusos ao juiz, existem quatro tipos de decisões pelas quais o 

magistrado pode se valer, quais sejam: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e decisão de 

desclassificação.  
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No procedimento para o julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, 

reconhecendo o juiz singular a existência de circunstância que exclua o crime, deverá:  

 

a) Absolver sumariamente o réu.  

b) Pronunciar o réu e levá-lo a julgamento pelo Plenário, competente constitucionalmente para proferir 
tal julgamento.  

c) Desclassificar o crime para sua forma culposa.  

d) Impronunciar o réu 
 
e) Desclassificar e pronunciar. 
 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “A”. 

 

 

QUESTÃO 03 (VALOR 0,8) - A Lei no 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha”, tem como 

objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e representa um grande avanço na 

proteção às diferentes formas de violência presentes na vida da mulher brasileira.  

A Lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, em casos de prática de violência 

doméstica contra a mulher: 

 

a) determina que seja delegada à mulher a responsabilidade pela entrega de intimações e 

notificações judiciais ao agressor.  

b) prevê a aplicação de penas ao agressor como multas e distribuição de determinado número de 

cestas básicas.  

c) limita-se à violência na relação homem-mulher, ignorando os novos arranjos conjugais e 

familiares da contemporaneidade.  

d) prevê a restrição de visitas do agressor aos dependentes menores, ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar.  

e) ignora a violência patrimonial, por não implicar risco iminente à integridade física, moral ou 

psicológica da mulher.  

 

            OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “E”. 

 

QUESTÃO 04 (VALOR 0,8) – Leia o texto e assinale a alternativa correta: 

 

 

O homem tem "direito" de bater na "sua" mulher? 
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Pesquisa da ONG Promundo, com homens jovens da Maré, no Rio, mostrou que 35% acham 

"justificável" bater em mulher quando ela se veste ou se comporta de maneira provocante (O Globo 

de 30.03.09, p. 10). Mais: 10% acham que é legítimo o uso de violência psicológica contra a mulher e 

15% admitiram que bateram em "sua" mulher nos últimos seis meses. Essa crença popular (que não é 

só, certamente, da cidade pesquisada) de que o homem pode bater na mulher é que expressa a 

violência de gênero (que é, repita-se, cultural). Fonte: GOMES, Luiz Flávio. Violência "machista" da 

mulher e Lei Maria da Penha : mulher bate em homem e em outra mulher. Disponível 

em http://www.lfg.com.br 18 junho. 2009. 

 

Considerando-se servidora pública em situação de violência doméstica, para preservar sua 

integridade física e psicológica, o juiz assegurará a ela: 

 

      a) manutenção do vínculo como servidora por seis meses, afastando-a do local de trabalho.  

b) encaminhamento prioritário a grupo de apoio psicológico e social fornecido por ente público.  

c) nomeação de defensor público para atendimento no âmbito administrativo e judicial.  

d) acesso prioritário à remoção quando integrante da Administração direta ou indireta.  

e) atendimento especializado pela autoridade policial competente, no cumprimento de medida 

protetiva.  

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “E”. 

 

 

QUESTÃO 05 (VALOR 0,8) - A Lei de Drogas (n° 11.343/2006), instituiu o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas, o qual através de princípios, objetivos e atividades de prevenção estabeleceu normas 

para a reinserção do usuário dependente, e para a repressão do tráfico ilícito de drogas. 

Assinale a alternativa correta em relação a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06): 

a) A quantidade de testemunha que poderá ser arrolada pelas partes é de 5 pessoas e o réu será 

interrogado primeiro. 

b) A quantidade de testemunha que poderá ser arrolada pelas partes é de 8 pessoas e o réu será 

interrogado primeiro. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.lfg.com.br/
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c) A quantidade de testemunha que poderá ser arrolada pelas partes é de 5 pessoas e o réu será 

interrogado primeiro. 

d) A quantidade de testemunha que poderá ser arrolada pelas partes é de 5 pessoas e o réu será 

interrogado por último. 

e) A quantidade de testemunha que poderá ser arrolada pelas partes é de 8 pessoas e o réu será 

interrogado por último. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “C”. 

 

 

QUESTÃO 06 (VALOR 0,8) - A Lei de Drogas (Lei 11.343/06) eliminou a pena de prisão para o usuário 

e o dependente, ou seja, para aquele que tem droga ou a planta para consumo pessoal. A legislação 

também passou a distinguir o traficante profissional do eventual, que trafica pela necessidade de obter a 

droga para consumo próprio e que passou a ter direito a uma sensível redução de pena. 

 

De acordo com a Lei nº 11.343/06, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público: 

 

a) o réu será notificado para apresentar defesa prévia. 

b) o réu será citado para interrogatório. 

c) o juiz decidirá se recebe ou não a denúncia. 

d) os autos serão remetidos para o delegado para realização de diligências. 

e) O juiz decidirá se recebe ou não a resposta à acusação. 

 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “C”. 

 

 

QUESTÃO 07 (VALOR 0,8) - O advogado Triplo X, recém formado, foi nomeado para participar como advogado 

dativo do réu, senhor Smith, que supostamente teria praticado um homicídio durante uma festa. Ao verificar os 

autos, percebeu que o processo estava indo para a segunda fase do procedimento do Júri. Em relação as etapas 

do Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta: 

 

a) O Conselho de Sentença é formado por 15 jurados. 

b) O Conselho de Sentença é formado por 25 jurados. 

c) Será necessário comparecer no mínimo 25 jurados para o juiz declarar instalados os trabalhos, 

anunciando o processo que será submetido a julgamento. 

d) Para formação do Conselho de Sentença, cada parte poderá recusar até 3 jurados, sem motivação. 
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e) Para formação do Conselho de Sentença, cada parte poderá recusar até 7 jurados, sem motivação. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “E”. 

 

 

QUESTÃO 08 (VALOR 0,8) Leia os textos e assinale a alternativa correta: 

 

TEXTO 1 - O rito processual adotado para os processos de competência do Júri ______________, já que é 

composto de duas fases. A primeira fase inicia-se com o oferecimento da denúncia e se encerra com a sentença 

de pronúncia (judicium acusationis); a segunda tem início a intimação da acusação e da defesa, para 

apresentarem o rol de testemunhas, e encerra-se com o julgamento do Tribunal do Júri (judicium causae). 

 

TEXTO 2 - O juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado, nessa 

ordem, inquirem diretamente (as testemunhas arroladas pela defesa são inquiridas pelo defensor do acusado, 

antes do Ministério Público e do assistente). As perguntas formuladas pelos jurados, no entanto, são 

intermediadas, pelo juiz presidente 

 

a) O TEXTO 1 refere-se ao procedimento escalonado e o TEXTO 2 as perguntas formuladas pelos 

jurados seguem o sistema presidencialista de inquirição. 

b) O TEXTO 2 refere-se ao procedimento escalonado e o TEXTO 1 o sistema presidencialista de inquirição. 

c) O TEXTO 1 refere-se ao procedimento binário e o TEXTO 2 trata do sistema presidencialista de inquirição. 

d) O TEXTO 1 refere-se ao procedimento escalonado e o TEXTO 2 as perguntas formuladas pelos jurados 

seguem o sistema da Cross Examination. 

e) O TEXTO 1 refere-se ao procedimento binario e o TEXTO 2 trata do sistema da Cross Examination. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “B”. 

 

 

QUESTÃO 09 (VALOR 0,8) – Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

Os quesitos no júri parecem perguntas singelas que conduzem ao resultado do julgamento, por 

meio de raciocínio lógico e imediato, de forma encadeada, segundo um padrão definido em lei. Porém, 

são necessários alguns cuidados no encadeamento dos quesitos. Ao primeiro quesito, pergunta-se 

basicamente se o fato está comprovado. Melhor dizendo, ou mais rusticamente falando, pergunta-se se 

o fato ocorreu; se houve morte, a bem dizer. Assusta que não raro jurados respondam NÃO a esse 

quesito, mesmo diante de fotografias dilacerantes. Isso nos traz ponto de importante reflexão quanto à 

inteligibilidade das causas de júri ao Conselho de Sentença. Ao segundo quesito, normalmente mais 

singelo, responde-se SIM ou NÃO para a autoria: se foi ou não foi o acusado a cometer o fato 

reconhecido no quesito anterior, no entanto, dos mais complexos quanto à sua natureza. É que nesse 

quesito reside o substancial pano-de-fundo para a questão da “verdade” no processo. O terceiro quesito 

engloba toda e qualquer tese de defesa que, todavia, pela sua amplitude, muitas vezes também passa 
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desorientado aos jurados. Como não se tem a real dimensão ou o alcance do quesito, é aqui 

fundamental a isenta elucidação do Juiz Presidente no instante da votação. Mais um quesito que se 

direciona à defesa, o quarto quesito é comumente utilizado para o privilégio, e trata de eventuais 

diminuições de pena. Um alento ao condenado. O último quesito é deveras prejudicial ao condenado. 

Dizemos “condenado” aos dois últimos quesitos porque se a votação é levada a eles, significa que 

passou incólume pelos três anteriores, ou seja: foi reconhecida a materialidade (483, I) e a autoria (483, 

II), e foi negada a absolvição (483, III). Nesse quinto quesito, basicamente, dentre outros pontos, 

vota(m)-se a(s) qualificadora(s) elencadas no art. 121, § 2º do CP, bem como o aumento de pena do § 

4º do mesmo artigo. Como sabido, tirar ou deixar qualificadora materializa consequência relevantíssima, 

quanto à pena: mínima de 6 anos para o simples (sem qualificadora); mínima de 12 anos para o 

qualificado. É a diferença entre cumprir pena em penitenciária ou em casa (vez que, hoje em dia, 

praticamente em todo o Brasil, não há vaga no regime semiaberto, para onde iria o condenado a 6 

anos). Texto: Quesitos do Júri: Fonte: Disponível em <https://canalcienciascriminais.com.br/quesitos-

juri/>. Acesso em 26 nov 2018. 

 

ASSERÇÃO I - O magistrado não quesitará agravantes ou atenuantes, bem como não quesitará também tipo de 

concurso ou continuidade delitiva. 

 

PORQUE 

 

ASSERÇÃO 2 - Todas essas são questões relativas à aplicação da pena, cuja competência é do Juiz-

Presidente, que as apreciará, fundamentadamente, na sentença. 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “D”. 

 

QUESTÃO 10 (VALOR 0,8) – Maria da Penha é o marco recente mais importante da história das lutas 

feministas brasileiras. A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes é o marco recente 

mais importante da história das lutas feministas brasileiras. Em 1983, enquanto dormia, recebeu um tiro 

do então marido, Marco Antônio Heredia Viveiros, que a deixou paraplégica. Depois de se recuperar, foi 

mantida em cárcere privado, sofreu outras agressões e nova tentativa de assassinato, também pelo 

marido, por eletrocução. Procurou a Justiça e conseguiu deixar a casa, com as três filhas. Depois de um 

longo processo de luta, em 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 11.340, 

conhecida por Lei Maria da Penha, que coíbe a violência doméstica contra mulheres. Todo o processo 
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começou no Centro pela Justiça pelo Direito Internacional (Cejil) e no Comitê Latino-Americano de 

Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem). Os dois órgãos e Maria da Penha formalizaram uma denúncia 

à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

contra o então marido dela, o colombiano Heredia Viveiros. Paralelamente, houve um grande debate 

após apresentação de proposta feita por um consórcio de ONGs (Advocacy, Agende, Cepia, CFEMEA, 

Cladem/Ipê e Themis), que ganhou grande repercussão internacional e colocou as autoridades do País 

em xeque. A discussão então chegou ao governo federal, coordenada pela Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres. Formou-se um grupo de trabalho formado por representantes de diversos 

ministérios, responsáveis pela elaboração de um projeto de lei, encaminhado ao Congresso Nacional. 

Antes da sanção da lei, em 2005, foram realizadas muitas audiências públicas para preparar o texto que 

criasse mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher. Também foi sugerida a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

além da alteração do Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. A Lei 

Maria da Penha entrou finalmente em vigor. Nove anos depois da segunda tentativa de assassinato, 

Heredia foi condenado a oito anos de prisão. Por meio de recursos jurídicos, ficou preso por dois anos. 

Está livre desde 2002. Hoje vive em Natal (RN). Fonte: Secretaria de Políticas para as Mulheres. 

Em relação a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) analise as assertivas a seguir e escolha a 

opção CORRETA: 

 

I – É possível a aplicação da transação penal e da suspensão condicional do processo. 

II – A Lei Maria da Penha pode ser aplicada para casais de mulheres. 

III - No crime de lesão corporal, a ação está condicionada a representação da vítima. 

IV - O procedimento da Lei 11.340/06 não pode tramitar na Vara Criminal. 

 

a) Apenas a alternativa II está correta.  

b) Apenas a alternativa I está correta.  

c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.  

d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

e)        Todas as alternativas estão corretas. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “D”. 

 

 

http://www.sepm.gov.br/


G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL V - GABARITO Data: 03/12/18 

Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior 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:  
 

INSTRUÇÕES: 

- Será permitida consulta à legislação (Vade Mecum).  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 – Analise e responda de acordo com o texto apresentado a afirmativa abaixo: (2,0 pontos) 

 

COM BASE NA LEI DE USUCAPIÃO, MECÂNICO SE TORNA DONO DE JIPE 1942 DEIXADO POR AMIGO 

PARA RESTAURAÇÃO EM GOIÁS 

Veículo, produzido para abastecer tropas na guerra, ficou abandonado e sendo corroído pelo tempo 

durante anos até ser reformado. Idoso construiu peças após pesquisas na internet. 

Por Sílvio Túlio, G1 GO 

16/04/2018 

   

O mecânico Luiz Antônio Teixeira de Biazi, de 62 anos, conseguiu na Justiça se tornar proprietário 

de um jipe Dodge, ano 1942, de cor verde, deixado em sua oficina por um amigo há cerca de 25 anos, 

em Porangatu, na região norte de Goiás. A posse do veículo, produzido para abastecer as tropas 

americanas durante a Segunda Guerra Mundial, foi dada com base na lei de usucapião - quando se dá a 

propriedade por posse prolongada de algo. 

A decisão foi da juíza Patrícia Passoli Ghedin na última terça-feira (10). Após a sentença, ele 

agora aguarda apenas a emissão do documento em seu nome para passear com o "possante". 

Em entrevista ao G1, Luiz Antônio disse que um amigo, já falecido, adquiriu o carro e deixou com 

ele para que fosse restaurado. Cerca de dez anos depois, ele reapareceu, disse que não tinha como 

arrumá-lo e afirmou que o mecânico poderia ficar com ele ou "jogá-lo fora". 

"O jipe estava apodrecendo. O tempo acabou com ele. Nunca tive vontade de arrumá-lo para 

mim, mas quando ele me deu, fui olhar e pensei: 'vamos fazer essa coisa andar'", disse ao G1. 

A tarefa, segundo ele, foi árdua. Como o veículo é raro e bastante antigo, conseguir peças 

originais - ou ao menos parecidas - era quase impossível. Então, o mecânico resolveu ele próprio 

produzi-las. "Da estrutura, aproveitei muito pouco. Ia a lojas e ferros-velhos, mas não achava nada. 

Então comecei a pesquisar na internet e fazia eu mesmo as peças", afirma. 

http://g1.globo.com/go/goias/cidade/porangatu.html
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O idoso disse que não sabe estimar, nem por alto, quanto gastou na restauração. Mas depois de 

três anos, o jipe estava pronto para rodar. 

 

Documentação 

 

No entanto, ainda havia um problema: Luiz Antônio não tinha qualquer documento que 

comprovasse a propriedade do veículo. Por isso, o jipe ficou cerca de dez anos parado dentro da 

garagem. "Eu funcionava ele e dava apenas umas voltinhas aqui no quarteirão. Não tinha os 

documentos. Se a fiscalização me parasse, tinha medo de ir preso", conta. 

Após ouvir um conhecido dizer que passou por situação semelhante e conseguiu na Justiça se 

tornar dono do carro, ele fez o mesmo. Depois de alguns meses, foi realizada na última terça-feira (10) a 

audiência em que foi concedida a ele a propriedade do veículo. 

Agora ela aguarda somente que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) altere o 

documento do jipe para poder rodar de forma regularizada. Ver o carro rodando, além de um orgulho, 

será uma forma de homenagear o amigo, que lhe deu o veículo. 

"Ele ia gostar muito, pois tinha vontade de ver o jipe pronto e rodando", salienta. 

 

Com base na informação apresentada, qual tipo da usucapião empregada e os procedimentos 

necessários para este fim. Explique fundamentando. 

 

RESPOSTA: De acordo com o artigo 1261 do CC/02, a possibilidade da usucapião extraordinária de 

coisa móvel, foi possível pela incapacidade de restaurar e reaver o veículo existente, com o lapso 

temporal e independente da existência de justo título e boa fé do mecânico, já que amigo havia 

deixado o veículo para tal feito, possibilitou após a desistência em tê-lo de volta do amigo mecânico 

requerer a usucapião pelo prazo de 5 anos do bem no qual tinha em sua posse. Ao amigo reafirmá-lo 

que poderia ficar com ele ou jogar fora e sem documentação do veículo que dava ao mesmo um lapso 

temporal menor, não impediu a legalização do feito pelo procedimento extraordinário, fazendo jus a 

propriedade do veículo em questão. 

 

Questão 02 - Ronaldo é proprietário de um terreno que se encontra cercado de imóveis edificados e 

decide vender metade dele para Abílio. Dois anos após o negócio feito com Abílio, Ronaldo, por 

dificuldades financeiras, descumpre o que havia sido acordado e constrói uma casa na parte da frente 

do terreno – sem deixar passagem aberta para Abílio  e a vende para José, que imediatamente passa a 

habitar o imóvel. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. (1,0 ponto) 

 

a. Abílio tem direito real de servidão de passagem pelo imóvel de José, mesmo contra a vontade 

deste, com base na usucapião. 

b. A venda realizada por Ronaldo é nula, tendo em vista que José não foi comunicado do direito 

real de servidão de passagem existente em favor de Abílio. 

c. Abílio tem direito a passagem forçada pelo imóvel de José, independentemente de registro, eis 

que seu imóvel ficou em situação de encravamento após a construção e venda feita por 

Ronaldo. 

d. Como não participou da avença entre Ronaldo e Abílio, José não está obrigado a conceder 

passagem ao segundo, em função do caráter personalíssimo da obrigação assumida. 
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Questão 03 - Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de 

usucapião, que será processado diretamente perante o Cartório de Registro de Imóveis. Diante dessa 

afirmação, assinale a alternativa correta. (1,0 ponto) 

 

a. Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, basta a notificação do síndico para 

manifestar consentimento expresso, dispensada a notificação de todos os condôminos. 

b. Para o reconhecimento extrajudicial de usucapião, não é necessária a representação por 

advogado. 

c. Se for necessária a elucidação de qualquer ponto de dúvida para o reconhecimento de 

usucapião, as diligências deverão ser realizadas por um perito judicial. 

d. O procedimento de dúvida só deve ser suscitado nos casos de usucapião extrajudicial em 

Cartório de Registro de Imóveis em comarca diversa da qual estiver situado o imóvel. 

e. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação 

para a ciência de terceiros que poderão se manifestar no prazo de trinta dias. 

 

Questão 04 - Quincas adentra terreno vazio e, de forma pública, passa a construir ali a sua moradia. 

Após o exercício ininterrupto da posse por 17 (dezessete) anos, pleiteia judicialmente o reconhecimento 

da propriedade do bem pela usucapião. Durante o processo, constatou-se que o imóvel estava 

hipotecado em favor de Jovelino, para o pagamento de numerários devidos por Adib, proprietário do 

imóvel. Com base nos fatos apresentados, assinale a afirmativa correta. (1,0 ponto) 

 

a. A hipoteca existente em benefício de Jovelino prevalece sobre eventual direito de Quincas, 

tendo em vista o princípio da prioridade no registro. 

b. A hipoteca é um impeditivo para o reconhecimento da usucapião, tendo em vista a função social 

do crédito garantido. 

c. Como a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, a hipoteca não é capaz de 

impedir a sua consumação. 

d. Quincas pode adquirir, pela usucapião, o imóvel em questão, porém ficará com o ônus de quitar 

o débito que a hipoteca garantia. 

 

Questão 05 - Sobre o registro de imóveis, assinale a alternativa correta. (1,0 ponto) 

 

a. Apresentado título de segunda hipoteca, com referência expressa à existência de outra anterior, 

o oficial, depois de prenotá-lo, aguardará durante 15 (quinze) dias que os interessados na 

primeira promovam a inscrição. 

b. Se forem apresentadas no mesmo dia para registro duas escrituras públicas realizadas no mesmo 

dia, em que conste a hora da sua lavratura, prevalecerá, para efeito de prioridade, a que foi 

apresentada ao registro em primeiro lugar. 

c. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a 

prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter 

a continuidade do registro. 

d. São admitidos a registro escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e 

testemunhas, tais como os atos praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro da 

Habitação, desde que com as firmas reconhecidas. 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

e. Para o desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, bem como para 

qualquer ato de transferência, o georreferenciamento do imóvel rural é facultativo. 

 

Questão 06 - 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) 

 

I - 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. 

 

PORQUE 

 

II - Poderá exigir dedução desse montante metade do valor, devidamente corrigido, correspondente à 

cerca viva inicialmente instalada por ambos os vizinhos. 

 

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

e. As asserções I e II são proposições falsas. 

 

Questão 07 - 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. (1,0 ponto) 

 

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. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL I - GABARITO Data: 05/12/18 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho 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:  
 

Caderno de Prova Tipo 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).  

- O prazo para realização desta prova é de 2 (duas) horas e é improrrogável. Controle seu tempo. 

 

1ª questão (1,0 ponto): Lavanderias Roupa Limpa Ltda. (“Roupa Limpa”) alienou um de seus estabelecimentos 

comerciais, uma lavanderia no bairro do Jacintinho, na cidade de Maceió, para Caio da Silva, empresário 

individual. O contrato de trespasse foi omisso quanto à possibilidade de restabelecimento da “Roupa Limpa”, bem 

como nada dispôs a respeito da responsabilidade de Caio da Silva por débitos anteriores à transferência do 

estabelecimento. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta: 

(A) O contrato de trespasse será oponível a terceiros, independentemente de qualquer registro na Junta Comercial 

ou publicação. 

(B) A alienação do estabelecimento comercial nessas condições depende da quitação prévia dos créditos 

trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do estabelecimento.  

(C) Não havendo autorização expressa, “Roupa Limpa” não poderá fazer concorrência a Caio da Silva, nos 

cinco anos subsequentes à transferência.  

(D) Caio da Silva não responderá por qualquer débito anterior à transferência, exceto os que não estiverem 

devidamente escriturados. 

(E) Na omissão do contrato de trespasse, Roupa Limpa poderá se restabelecer no bairro do Jacintinho e fazer 

concorrência a Caio da Silva. 

 

Fundamento legal: Código Civil, arts. 1.144, 1.146 e 1.147. 

 

2ª questão (1,0 ponto): José Félix Batista de Oliveira promoveu, em 26/6/2018, ação renovatória em face de 

Erick Biagioli da Silva, fundada em contrato de locação não residencial. De acordo com a inicial, o autor é locatário 

do imóvel nela descrito há mais de 10 anos, período em que adquiriu uma fiel clientela no local. O contrato de 
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locação cuja renovação compulsória o autor pretende foi celebrado por escrito, com prazo certo de 5 (cinco) anos 

e se encerraria em 27/8/2018. Durante todo o período de locação, o autor sempre exerceu a mesma atividade 

econômica no imóvel. Com base em tais fatos, o autor juntou a cópia do instrumento contratual e pugnou pela 

renovação forçada do contrato de locação celebrado com o réu. Diante dessa situação hipotética, julgue as 

seguintes assertivas: 

I. O Juízo singular deve julgar extinto o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito 

do autor. 

PORQUE 

II. No caso, o contrato encerrar-se-ia em 27/08/18 e a ação fora ajuizada em 26/06/18, apenas 2 meses antes do 

término do contrato. 

A respeito das assertivas, assinale a opção correta: 

(A) As assertivas I e II são proposições falsas. 

(B) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é verdadeira. 

(C) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é falsa. 

(D) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não complementa e justifica a outra. 

(E) As duas assertivas são verdadeiras, e a assertiva II complementa e justifica a I. 

 

Fundamento legal: Lei 8.245/1991, art. 51, § 5º. 

 

3ª questão (1,0 ponto): Drogaderma Ltda. era locatária, por meio de contrato de locação celebrado por prazo 

indeterminado, de imóvel urbano localizado na Avenida Santo Amaro, 5979, na cidade de São Paulo (SP), à 

época alugado para fins comerciais, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 54069/2009, para 

expansão da linha metroviária, sob responsabilidade da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. 

Embora tenha indenizado o locador, proprietário do imóvel, o Estado de São Paulo não pagou qualquer valor à 

locatária, que teve o contrato de locação rescindido em virtude da desapropriação. Em razão disso, Drogaderma 

Ltda. pretende obter indenização pela perda do ponto comercial. Diante dessa situação hipotética, assinale a 

alternativa correta: 

(A) O expropriante (Estado de São Paulo) deve reparar também a perda do ponto comercial da locatária, 

decorrente do rompimento do pacto locatício motivado pela desapropriação, porque o ponto comercial 

pertence à sociedade locatária, e não ao locador, proprietário do imóvel. 

(B) O locador não tem que indenizar a sociedade locatária porque, na condição de proprietário do imóvel, tem 

direito de retomar a posse do bem a qualquer tempo e por qualquer razão, o que lhe é garantido 

constitucionalmente. 

(C) A sociedade locatária tem direito a indenização paga pelo locador, correspondente ao valor econômico do 

ponto comercial perdido, mais os prejuízos e os lucros cessantes que tiver que arcar com mudança e perda do 

lugar.  

(D) O locador, proprietário do imóvel, deve indenizar a sociedade locatária, ainda que em caso de resilição 

unilateral de locação comercial por prazo indeterminado.  

(E) A sociedade locatária não tem direito a indenização paga pelo locador, uma vez que o contrato de locação era 

por prazo indeterminado, e também não tem direito a indenização paga pelo expropriante (Estado de São Paulo), 

porque resilição do contrato de locação se deu por ato expropriatório a bem do interesse público. 

 

Fundamento legal: Lei 8.245/1991, arts. 51, I e 52, § 3º.  
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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 01/09/2014, com prazo certo de 

5 (cinco) 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 IGP-M/FGV. Na presente data, 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. Caso o locador alegue e comprove, como exceção de retomada da posse do imóvel, que a proposta de aluguel 

oferecida pelo Banco Itaú (atual locatário) é insuficiente, será obrigado a indenizá-lo pela perda do ponto. 

II. O locatário, na presente data, ainda pode promover ação para renovação compulsória do contrato de locação e, 

se o pedido inicial for julgado procedente, o locador, proprietário do imóvel, terá que se conformar e não poderá 

insistir na retomada da posse antes do fim do prazo do novo contrato. 

III. Caso o locador alegue e comprove, como exceção de retomada da posse do imóvel, que recebeu proposta de 

aluguel no valor de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais) oferecida por terceiro, será obrigado a 

indenizar o Banco Itaú (atual locatário) pela perda do ponto. 

IV. Em qualquer caso, o locador poderá insistir em retomar a posse do imóvel, uma vez que seu direito de 

propriedade, garantido constitucionalmente, faculta-lhe essa prerrogativa. 

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. 

 

Fundamento legal: Lei 8.245/1991, art. 52, § 3º e Constituição Federal, art. 5º, XXII. 

 

5ª questão (1,0 ponto): “O cheque pode ser sacado em uma agência bancária, caso não esteja cruzado, ou 

depositado em uma conta corrente. No primeiro caso, basta apresentar o documento no caixa do banco para 

receber o dinheiro. No segundo, entra em ação o sistema de compensação, uma frenética troca de papéis que 

conta com a participação de cerca de 150 bancos em todo o Brasil. A compensação se baseia em um princípio 

simples: antes de transferir eletronicamente o dinheiro de uma conta para outra, o banco que emitiu o cheque 

precisa conferir a assinatura do correntista e o saldo disponível. Para que isso aconteça, existem 15 câmaras de 

compensação em todo o país, responsáveis por regiões que nem sempre coincidem com a divisão geográfica – a 

de São Paulo, por exemplo, também atende algumas cidades do sul do estado de Minas. Dentro de cada câmara 

– uma grande sala ou galpão com vários guichês – os bancos trocam os cheques que receberam durante o 

expediente bancário.” (SANTORO, A. Qual é o caminho percorrido por um cheque até ele ser compensado? 

Superinteressante. São Paulo, 18 abr. 2011. Disponível em: < https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-

o-caminho-percorrido-por-um-cheque-ate-ele-ser-compensado/>).  

 

Com relação a esse tema e à luz da legislação pertinente, assinale a alternativa correta: 
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(A) Apenas o banco sacado pode lançar o cruzamento no anverso do cheque, ato proibido ao emitente ou 

portador. 

(B) O cruzamento é em branco se entre os dois traços paralelos lançados no anverso do título existir a indicação 

do nome do banco ao qual deve ser pago. 

(C) O cheque com cruzamento em branco só pode ser pago pelo sacado a banco, por meio do sistema de 

compensação, ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta.  

(D) O cheque cruzado poderá ser pago por meio de entrega de dinheiro ao portador se este for cliente do banco 

sacado. 

(E) O cruzamento do cheque poderá ser inutilizado apenas pelo banco sacado ao qual for apresentado para 

pagamento, para evitar que este seja feito por meio do sistema de compensação. 

 

Fundamento legal: Lei 7.357/1985, art. 45. 

 

6ª questão (1,0 ponto): Em 9 de novembro de 2018, João da Silva adquiriu, de Maria de Souza, uma TV de 32 

polegadas usada, mas em perfeito funcionamento, acertando, pelo negócio, o preço de R$ 1.280,00. Sem ter 

como pagar o valor integral imediatamente, lembrou-se de ser beneficiário de uma Letra de Câmbio, emitida por 

seu irmão, José da Silva, no valor de R$ 1.000,00, com vencimento para 27 de dezembro do mesmo ano. Desse 

modo, João ofereceu pagar, no ato e em espécie, o valor de R$ 280,00 a Maria, bem como endossar a aludida 

cártula, ressalvando que Maria deveria, ainda, na qualidade de endossatária, procurar Mário Sérgio, o sacado, 

para o aceite do título. Ansiosa para fechar negócio, Maria concordou com as condições oferecidas e, uma 

semana depois, em 16 de novembro de 2018, dirigiu-se ao domicílio de Mário Sérgio, conforme orientação de 

João da Silva. Após a vista, porém, Maria ficou aturdida ao constatar que Mário Sérgio só aceitou o pagamento de 

R$ 750,00, justificando que esse era o valor devido a José. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens:  

I. Mário Sérgio estará obrigado a pagar o valor total da letra de câmbio, uma vez que ele é o sacado indicado no 

título.  

II. É válido o ato praticado por Mário Sérgio na letra de câmbio, porque o sacado pode limitar o aceite a uma parte 

da importância sacada. 

III. Para cobrar de João da Silva o valor integral da letra de câmbio, Maria deverá levar o título de crédito a 

protesto por falta de pagamento. 

IV. Como Mário Sérgio limitou o valor do aceite, a letra de câmbio vence antecipadamente para João da Silva, 

mas Maria só poderá cobrar dele até o limite do valor aceitado por Mário Sérgio. 

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. 

 

Fundamento legal: Decreto 57.663/1966, Anexo I, arts. 26 e 44. 
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7ª questão (1,0 ponto): Pedro emitiu, nominativos para si mesmo, quatro cheques em 27 de março de 2018, para 

depósito em um banco diferente do sacado dos cheques, mas esqueceu de depositar um deles. Tendo um débito 

a honrar com Kennedy e sendo Pedro beneficiário desse quarto cheque, ele o endossou em preto, datando no 

verso “dia 19 de maio de 2018”. Sabe-se que o quarto cheque foi emitido em Tibagi/PR para ser pago nessa 

praça, e que sua apresentação ao banco sacado ocorreu em 23 de maio de 2018, sendo devolvido por 

insuficiência de fundos. Diante dessa situação hipotética, julgue as seguintes assertivas: 

I. O portador poderá promover ação de execução em face de Pedro, no dia 11 de outubro de 2018, diante do não  

pagamento do cheque pelo sacado. 

PORQUE 

II. Considerando-se as datas de emissão e endosso do 4º cheque, o endosso feito por Pedro possui efeitos de 

cessão civil de crédito. 

A respeito das assertivas, assinale a opção correta: 

(A) As assertivas I e II são proposições falsas. 

(B) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é verdadeira. 

(C) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é falsa. 

(D) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não complementa e nem justifica a outra. 

(E) As duas assertivas são verdadeiras, e a assertiva II complementa e justifica a I. 

 

Fundamento legal: Lei 7.357/1985, arts. 27 e 59. 

 

8ª questão (1,0 ponto): João Garcia emite, em 17/10/2018, uma Letra de Câmbio contra José Amaro, em favor 

de Maria Cardoso, que a endossa a Pedro Barros. O título não tem data de seu vencimento e possui cláusula “à 

ordem”. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A letra de câmbio que não contém data de vencimento é considerada emitida à vista e é pagável contra 

apresentação. 

II. Tal cláusula implica a possibilidade de transferência do título por cessão de crédito, não respondendo o cedente  

pela solvência do emitente, salvo cláusula de garantia. 

III. Mesmo que a letra de câmbio não possuísse expressamente a cláusula à ordem, ela poderia ser transferida 

por endosso, responsabilizando o endossante pelo pagamento. 

IV. Por não possuir data de vencimento, a letra de câmbio não poderia ter sido endossada antes da apresentação 

para pagamento, o que resulta que o endosso praticado possui efeito de cessão civil de 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. 

 

Fundamento legal: Decreto 57.663/1966, Anexo I, art. 20 e art. 33. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL V - GABARITO Data: 04/12/18 

Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira 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:  
 

Obs: A prova é individual e não será permitida nenhuma forma de consulta. Questões respondidas a lápis, 
rasuradas ou “em branco” não serão avaliadas e o uso de corretivo é terminantemente proibido. Nenhum 
questionamento será atendido pelo professor durante a realização da prova e eventuais dúvidas em 
relação a mesma serão solucionadas na data prevista para a vista de prova.  

 
 
1) (1,0 ponto)  A Lei n.º 7.716/1989 pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Na presente lei, o legislador pretendeu proteger a 

dignidade da pessoa humana, positivada como princípio e fundamento da República Federativa 

Brasileira no art. 1.º, III da CRFB/88, bem como o direito à igualdade, garantia de toda e qualquer 

pessoa, independentemente de qualquer critério distintivo entre os seres humanos. Com base na 

referida lei, assinale a alternativa CORRETA, que constitui crime resultante de preconceito ou 

discriminação quando baseados em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional: 

 

a) Constitui crime comum previsto na Lei 7.716/89 a conduta consistente em recusar ou impedir acesso 

a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. 

 

b) A Lei 7.716/89 incriminou a conduta consistente em exigir, em anúncios ou qualquer outra forma de 

recrutamento de trabalhadores, aspectos de aparência próprios de raça ou etnia, para todos os casos 

de emprego e atividades. 

 

c) Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino 

público ou privado de qualquer grau é crime previsto na Lei 7.716/89, com causa de aumento de 

pena se o crime for praticado contra menor de 18 anos. 

 

d) Nos termos da Constituição Federal, o crime de racismo é inafiançável, imprescritível e insuscetível 

de graça ou anistia. 

 

Gabarito: “c” 
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2) (1,0 ponto)  O legislador brasileiro da década de 1990, influenciado pela ideia de Direito Penal 

Máximo, implantou um movimento de política criminal bastante severo, como forma de tentar diminuir a 

criminalidade. Para tanto, criou-se a Lei 8.072/90, que enumerou os fatos típicos considerados 

hediondos, recrudesceu o regramento do regime de cumprimento de pena, etc. Com base nessas 

informações e considerando as informações contidas na Lei dos Crimes Hediondos, bem como no seu 

fundamento constitucional, analise as asserções a seguir. 

 

I. De acordo com o texto constitucional, são crimes equiparados aos hediondos o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, a tortura e o racismo por eles respondendo os mandantes, os executores 

e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

 

II. O homicídio simples, na forma tentada, inclui-se entre os crimes hediondos, se praticado em 

atividade típica de grupo de extermínio.  

 

III. Considera-se também hediondo o crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito previsto 

no Estatuto do Desarmamento. 

 

IV. O crime de leão corporal dolosa de natureza gravíssima quando praticado contra autoridade das 

Forças Armadas, no exercício da função será crime hediondo. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) I, II, III e IV. 

 

b) II, III e IV. 

 

c) II e IV. 

 

d) III e IV. 

 

Gabarito: “c” 

 

 

3) (1,0 ponto)  Dentre as consequências trazidas pela Lei 8.072/90 para os crimes hediondos e 

equiparados, assinale a alternativa CORRETA: 
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a) A pena por crime hediondo ou equiparado não admite a progressão de regime, devendo o condenado 

cumprir a reprimenda em regime integralmente fechado. 

 

b) A prisão temporária, nos crimes hediondos e equiparados terá o prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 

 

c) Admite-se a progressão de regime, no caso de condenação por crime hediondo ou equiparado, o que 

será possível após o cumprimento de 1/6 da pena. 

 

d) Em caso de sentença condenatória por crime hediondo ou equiparado, o réu não poderá apelar em 

liberdade. 

 

Gabarito: “b” 

 

4) (1,0 ponto)  A lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) cria mecanismos para coibir e prevenir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8.º do art. 226 da Constituição Federal; 

dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; estabelece 

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar entre 

outras providências. Levando em consideração a referida lei, analise as asserções a seguir. 

 

I - 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.  

 

PORQUE 

 

II - A ação penal referente a qualquer infração penal resultante de violência doméstica e familiar contra 

a mulher é pública condicionada à representação da ofendida. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

 

a) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 

b) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. 

d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta de I. 

Gabarito: “a” 
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5) (1,0 ponto)  Ainda no que diz respeito à Lei Maria da Penha, analise os itens seguintes, em seguida 

assinale a alternativa CORRETA.  

 

I. A mulher, quando vítima de ataque praticado pela sua irmã, encontra-se sob a proteção da Lei Maria 

da Penha. 

 

II. Para os efeitos desta Lei, 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, desde que haja coabitação entre autor e vítima. 

 

III. 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, 

em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

independentemente de coabitação.  

 

IV. A violência moral é uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo 

entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A violência psicológica, 

por sua vez, pode configurar ameaça, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, etc. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) I, II, III e IV. 

 

b) I, III e IV. 

 

c) III e IV. 

 

d) III. 

 

Gabarito: “c” 

 

 

6) (1,0 ponto) Leia atentamente a Ementa abaixo transcrita, proveniente do Tribunal de Justiça de 

Alagoas: 

 

EMENTA: QUEIMADURAS PRODUZIDAS EM CRIANÇA. PLEITO DE 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO 

PRESENTE. CASTIGO PESSOAL. SADISMO. CONSUNÇÃO DO DELITO MENOS 

GRAVE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I - Restou provado que o réu 

exercia autoridade sobre a vítima, de apenas 04 anos de idade, uma vez que 

mantinha um relacionamento afetivo com a genitora desta e com elas residia. II - Não 

pode ser acolhida a pretensão de desclassificação para delito de lesão corporal, tipo 

absorvido pela conduta mais grave, uma vez que caracterizado o crime próprio, 
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inclusive quanto ao fim específico de promover castigo mediante intenso sofrimento 

físico e psíquico para satisfazer sentimento de sadismo. III –  Apelação conhecida e 

improvida. Encontrado em: Câmara Criminal 17/06/2016 - 17/6/2016 Apelação APL 

00003742420118020026 AL 0000374-24.2011.8.02.0026 (TJ-AL) Des. Sebastião 

Costa Filho. 

 

De acordo com a interpretação do julgado acima transcrito, assinale a alternativa CORRETA, que 

melhor represente a infração penal praticada: 

 

a) Trata-se do crime de tortura sadismo, praticado contra criança e adolescente, que está previsto no 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

b) Trata-se do crime de maus tratos que encontra-se previsto no Código Penal,  em que o sujeito ativo 

excede nos meios de correção, provocando intenso sofrimento físico e psíquico. 

 

c) Trata-se de modalidade de tortura conhecida como “tortura castigo”, crime que pode ser praticado por 

qualquer pessoa, tratando-se ainda de modalidade qualificada por ser praticado contra criança.  

 

d) Trata-se do crime de tortura castigo, que diferente das outras modalidades é crime próprio, já 

que exige condição especial do agente, aplicando-se ainda, causa de aumento de pena. 

 

Gabarito: “d” 

 

 

7) (1,0 ponto) MALANDRUS entregou, gratuitamente, arma de fogo, acessório e munição de uso 

permitido de sua propriedade para um adolescente da sua vizinhança Nessa situação é CORRETO 

afirmar que MALANDRUS praticou crime: 

 

a) Denominado omissão de cautela. 

 

b) Denominado porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 

 

c) Equiparado à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

 

d) Denominado porte irregular de arma de fogo de uso restrito. 

 

Gabarito: “c” 
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8) (1,0 ponto) O Estatuto do Desarmamento encontra-se dividido em seis capítulos: I – Do Sistema 

Nacional de Armas; II – Do Registro; III – Do Porte; IV – Dos Crimes e das Penas; V – Disposições 

Gerais; e VI – Disposições finais. Com base no estudo do referido Diploma Legal, analise as asserções 

a seguir e em seguida marque a alternativa CORRETA: 

 

I – O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo território nacional, autoriza o seu 

proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou 

dependência desses, sob pena de caracterizar crime. 

 

II – A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na 

quantidade estabelecida no regulamento desta Lei. 

 

III – O certificado de registro de arma de fogo será expedido pelo Comando do Exército e será 

precedido de autorização do SINARM. 

 

IV – Um sujeito que transporta, sem autorização legal ou regulamentar, um revólver calibre 38 e com 

numeração raspada comete crime equiparado a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

a) I, III e IV. 

 

b) I, II e IV. 

 

c) II e III.  

 

d) II e IV. 

 

Gabarito: “d” 

 

Boa Prova! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III - GABARITO Data: 29/11/18 

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:  
 

1-) A característica fundamental da jurisdição é a definitividade na resolução dos conflitos. Isso porque o poder-

dever de dirimir os conflitos surgidos no corpo social, por imperativo de segurança jurídica, há de ser definitivo, 

resolvendo, de uma vez por todas, a querela que estava pendente. Se o deslinde da contenda não se revestisse 

da autoridade de definitividade, não se alcançaria a pacificação social, porquanto os descontentes retornariam a 

litigar perante o Judiciário, tornando instável a relação jurídica. 

A Coisa Julgada constitui, à semelhança da prescrição, antes uma exigência de ordem política do que 

propriamente jurídica, em razão da necessidade de se obter, com o pronunciamento jurisdicional, a certeza do 

direito, no desiderato de conferir aos indivíduos a segurança para o desenvolvimento de suas relações jurídicas. 

Com base nessa afirmativa, avalie as asserções a seguir: 

 

I. A coisa julgada material está acima, sendo mais estável que a coisa julgada formal.  

 

     PORQUE 

 

II. Aquela obsta a repropositura da ação e qualquer discussão acerca do direito material objeto da decisão 

definitiva, salvo nas hipóteses em que se admite Ação Rescisória. Enquanto a coisa julgada formal admite a 

repropositura da ação se possível do ponto de vista fático e desde que corrigido o vício que deu causa à extinção 

do processo sem resolução do mérito. 

 

A respeito das asserções, assinale a opção correta: (1,0 ponto) 

a-) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa da I. 

b-) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c-) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d-) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

e-) As asserções I e II são proposições falsas.  

 

2-) Na expressão sempre precisa de Barbosa Moreira, o recurso é “um remédio voluntário, idôneo, que enseja, 

dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se 

impugna”. Como consagrado nas palavras pertinentes de Hugo Gueiros Bernardes: “A independência da 

magistratura sofre esse limite revisional, a bem da coerência dos resultados judiciais, um dever moral da justiça 

como instituição a serviço do povo; e um dever jurídico que deflui do aparelhamento constitucional das diferenças 
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instâncias com o objetivo de construir uma sociedade justa e solidária”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O 

Futuro da Justiça: Alguns Mitos. Revista de Processo, n. 99. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 148). 

Considerando os recursos dispostos no processo civil, avalie as afirmações abaixo, assinalando a alternativa 

correta: (1,0 ponto) 

a-) O Novo CPC uniformizou o prazo para propositura dos recursos, sendo o mesmo de 15 dias para todos. 

b-) O Recurso de Apelação, os Embargos de Declaração e o Agravo de Instrumento, são recursos cujo juízo de 

admissibilidade é feito pelo juiz de primeiro grau, o qual, só fará a remessa ao Tribunal competente se todos os 

requisitos legais estiverem presentes. 

c-) Admite-se Recurso Extraordinário em face de decisão das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. 

d-) O Recurso Especial pode ser decidido por juiz monocrático. 

e-) O Recurso Inominado não se submete a preparo, tendo em vista ser recurso privativo dos Juizados Especiais, 

vigorando a gratuidade dos atos processuais. 

 

3-) Em meados de 2016, Maria vendeu para João seu veículo Gol ano 2014/2014, pelo preço certo de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Na ocasião, Maria assinou o recibo e, João se obrigou a proceder imediatamente à 

respectiva transferência junto ao órgão de trânsito. Ocorre que, até a presente data João não cumpriu o que lhe 

competia, o que resultou na propositura de uma Ação de Obrigação de Fazer perante a Justiça Comum Estadual 

em seu desfavor. Na ocasião, Maria pleiteou a concessão de liminar consistente na imediata transferência do 

veículo para o nome de João. O juiz indeferiu a tutela provisória 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 embargos de declaração, tendo em vista a omissão do Magistrado. 

b-) Desafia recurso de apelação, no prazo de quinze dias, contados da intimação da decisão.  

c-) Desafia agravo de instrumento, no prazo de quinze dias, contados a partir da intimação da decisão. 

d-) Desafia Reclamação, a ser interposta no prazo de quinze dias, contados da intimação da decisão. 

e-)  É irrecorrível, mas pode ser questionada por outros meios de impugnação. 

 

4-) Susan saiu vencedora de uma Ação de Cobrança proposta em desfavor de Robert. A decisão transitou em 

julgado e, decorrido aproximadamente 01 ano e 10 meses, Robert descobriu que Susan, juntamente com seu 

advogado, haviam subornado o juiz a lhe dar um pronunciamento de mérito favorável. Inclusive, o juiz foi 

condenado nas penas do art. 317 do Código Penal Brasileiro, tendo sido tal decisão definitiva. Diante disso, 

Robert, indignado, e sentindo-se injustiçado, procura seu escritório de advocacia a fim de saber se há algo a ser 

feito em seu favor depois de passado tanto tempo. 

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta: (1,0 ponto) 

a-) Robert poderá propor uma Ação Anulatória visando desconstituir o julgado, podendo fazê-lo a qualquer tempo, 

já que tal ação não se submete a qualquer prazo prescricional ou decadencial. 

b-) Robert poderá propor uma Ação Anulatória visando anular o julgado, o qual foi proferido por juiz suspeito. 

c-) Robert poderá propor uma Ação Rescisória, visando desconstituir o julgado, tendo em vista o crime de 

corrupção praticado pelo juiz. 

d-) Robert poderá propor uma Reclamação, tendo em vista que o juiz do caso agiu com abuso de autoridade. 

e-) Robert deverá se conformar com a decisão ora proferida, uma vez que esta já está encoberta pela coisa 

julgada material, sendo imutável. 
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5-) Considere as proposições abaixo, assinalando, sucessivamente, a alternativa que contenha todos os itens 

corretos:  

I-) O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas caberá ao órgão indicado pelo regimento 

interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. 

II-) É facultativa a demonstração, pela via documental, da existência de multiplicação de demandas com a mesma 

questão de direito e do potencial risco à isonomia e à segurança jurídica. 

III-) A inadmissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por ausência de pressupostos impede que 

o incidente, agora satisfeitos os requisitos, seja suscitado novamente. 

IV-) A partir de sua instauração, deverá o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado dentro do 

prazo de 01 ano. O órgão competente deverá analisa-lo preferencialmente sobre qualquer outro feito, inclusive 

sobre aqueles que envolvam réu preso. 

V-) O Ministério Público deverá ser intimado em todos os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal, sob pena de nulidade da demanda.  

É correto apenas o que se afirma em: (1,0 ponto) 

a-) I e V. 

b-) I e II. 

c-) III e IV. 

d-) I, III e IV. 

e-) Apenas a proposição V. 

 

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 se valer dos Embargos de Divergência. 

b-) A parte poderá impugnar o ato através da Reclamação 

c-) A parte poderá interpor Recurso Extraordinário. 

d-) A parte poderá interpor Embargos de Declaração. 

e-) A parte poderá interpor Agravo Interno. 

 

7-) A decisão estrangeira não produz efeitos no Brasil senão depois de homologada pelo STJ, cuja competência 

está no art. 105, I, alínea i da CF. 

Tendo como base a matéria tratada, assinale a opção correta: (1,0 ponto) 

a-) A Ação de homologação de sentença estrangeira é um processo autônomo, de jurisdição contenciosa.  

b-) A sentença estrangeira de divórcio litigioso produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo 

STJ. 

c-) O STJ reexaminará o conteúdo da decisão homologanda, podendo inclusive proferir decisão diversa daquela 

proferida pelo Tribunal estrangeiro, quando incompatível ou contrária aos princípios que regem o Brasil. 

d-) O Ministério Público deverá ser ouvido apenas nos casos que houver interesse de incapazes, não sendo 

obrigatória sua intervenção nos demais casos. 

e-) A petição inicial poderá ser instruída com cópias sem autenticação.  
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8-) Enquanto nos recursos comuns basta a sucumbência para preencher os requisitos relativos ao interesse e à 

legitimidade, nos recursos especiais (RE e REsp), além desses requisitos, exige-se a ofensa ao direito positivo, 

constitucional ou infraconstitucional. 

São dirigidos aos Tribunais Superiores, estão submetidos a procedimento mais rigoroso e a devolutividade se 

restringe à matéria de direito – não admitindo discussão da matéria fática -, razão pela qual também são 

chamados de recurso de estrito direito ou de superposição. 

Considerando o texto e as normas que disciplinam o assunto em tese avalie as afirmações a seguir:  

I-) O recurso extraordinário é julgado pelo STF, ao passo que o recurso especial é julgado pelo STJ. 

II-) Somente cabe em causas decididas em única ou última instância, razão pela qual é possível dizer que 

somente poderá ocorrer a interposição de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial quando todos os outros 

recursos (comuns) tiverem sido interpostos. 

III-) Não são cabíveis para reexame de prova devendo as alegações nele vinculadas serem de direito.  

IV-) O novo CPC possibilita que o órgão competente (na origem) impeça que as temáticas já analisadas pelo STF 

e pelo STJ “subam” novamente para julgamento. 

V-) Caso o relator no STJ entenda que o recurso trata de questão constitucional, concederá ao recorrente prazo 

para complementação e apresentação de alegações acerca da repercussão geral. Após o prazo, direcionará ao 

STF o recurso. A Corte Constitucional, caso entenda não se tratar de violação direta à ordem constitucional, 

poderá devolver a questão ao STJ, a quem incumbirá o julgamento do recurso. 

É correto apenas o que se afirma em: (1,0 ponto) 

a-) I, II e III. 

b-) II e IV. 

c-) IV e V. 

d-) I e V. 

e-) I, II, III, IV e V. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL III - GABARITO Data: 30/11/18 

Professor(a): Milene Brandão Pereira  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:  

 
 

QUESTÃO 1 (VALOR 0,8) -  How to Get Away with Murder é uma série de televisão que pode ser encontrada 

no Netflix.  O enredo desenvolve ao redor da vida pessoal e profissional de Annalise Keating, uma advogada de 

defesa criminal proeminente. Também professora de direito na Universidade de Middleton, na Filadélfia, Annalise 

seleciona cinco de seus melhores alunos para trabalharem com ela em seu escritório: Wes Gibbins, Connor 

Walsh, Michaela Pratt, Laurel Castillo e Asher Millstone. Em sua vida pessoal, Annalise vive com seu marido Sam 

Keating, um renomado psicólogo, mas também vive um relacionamento às escondidas com Nate Lahey, um 

detetive de polícia. Quando sua vida pessoal e profissional começa a entrar em colapso, Annalise e seus alunos 

se vêem envolvidos, involuntariamente, em uma trama de assassinatos. Em um dos episódios da série, a 

estagiária adentra as portas do Tribunal de Júri, que estava ocorrendo naquele exato momento. A estagiária 

Michaela entrega para a advogada Annalise, documento surpresa imprescindível para provar a inocência do réu. 

Momento emocionante é a leitura do documento realizado pela advogada de defesa. O réu é absolvido! 

 

Considerando o fato narrado acima, a legislação brasileira e o procedimento da segunda fase do 

procedimento do Júri, assinale a alternativa correta: 

 

a) No Brasil, a apresentação desse documento surpresa será aceita pois prevalecesse o princípio da Ampla 

Defesa. 

b)  No Brasil, não será permitida a leitura de documento que não tiver sido juntado aos autos com 

antecedência mínima de três dias úteis, dado ciência à outra parte. 

c) No Brasil, não será permitida a leitura de documento que não tiver sido juntado aos autos com 

antecedência mínima de três horas, dado ciência à outra parte. 

d) No Brasil, não será permitida a leitura de documento que não tiver sido juntado aos autos com 

antecedência mínima de cinco dias úteis, dado ciência à outra parte. 

e) No Brasil, não será permitida a leitura de documento que não tiver sido juntado aos autos com 

antecedência mínima de 5 horas, dado ciência à outra parte. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “D”. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Annalise_Keating
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QUESTÃO 2 (VALOR 0,8) - O advogado Triplo X, recém formado, foi nomeado para participar como advogado 

dativo do réu, senhor Smith, que supostamente teria praticado um homicídio durante uma festa. Ao verificar os 

autos, percebeu que o processo estava indo para a segunda fase do procedimento do Júri. Em relação as etapas 

do Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta: 

a) O Conselho de Sentença é formado por 15 jurados. 

b) O Conselho de Sentença é formado por 25 jurados. 

c) Será necessário comparecer no mínimo 25 jurados para o juiz declarar instalados os trabalhos, 

anunciando o processo que será submetido a julgamento. 

d) Para formação do Conselho de Sentença, cada parte poderá recusar até 3 jurados, sem motivação. 

e) Para formação do Conselho de Sentença, cada parte poderá recusar até 7 jurados, sem motivação. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “C”. 

 

 

QUESTÃO 3 (VALOR 0,8) - Na primeira fase do procedimento do Júri, apresentadas as razões finais, 

e estando os autos conclusos ao juiz, existem quatro tipos de decisões pelas quais o magistrado pode 

se valer, quais sejam: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e decisão de desclassificação.  

Assinale a alternativa correta referente as afirmativas abaixo: 

I – se ocorrer a desclassificação de homicídio doloso consumado para tentativa de homicídio doloso, o réu não 

será pronunciado, não cabendo mais a segunda fase do procedimento do Júri. 

II – se estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou participação, 

fundamentadamente, pronunciará o acusado, reconhecendo a competência do júri. 

III - manterá obrigatoriamente a prisão ou medida de liberdade anteriormente decretada.   

IV - não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de 

participação, fundamentadamente, absolverá sumariamente o acusado, pois prevalece o princípio do indubio 

pro reo. 

 

a) Apenas a alternativa II está correta.  

b) Apenas a alternativa I está correta.  

c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.  

d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “E”. 

 

 

QUESTÃO 4 (VALOR 0,8) Leia os textos e assinale a alternativa correta: 

 

TEXTO 1 - O rito processual adotado para os processos de competência do Júri ______________, já que é 

composto de duas fases. A primeira fase inicia-se com o oferecimento da denúncia e se encerra com a sentença 
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de pronúncia (judicium acusationis); a segunda tem início a intimação da acusação e da defesa, para 

apresentarem o rol de testemunhas, e encerra-se com o julgamento do Tribunal do Júri (judicium causae). 

 

TEXTO 2 - O juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado, nessa 

ordem, inquirem diretamente (as testemunhas arroladas pela defesa são inquiridas pelo defensor do acusado, 

antes do Ministério Público e do assistente). As perguntas formuladas pelos jurados, no entanto, são 

intermediadas, pelo juiz presidente. 

 

a) O TEXTO 1 refere-se ao procedimento escalonado e o TEXTO 2 as perguntas formuladas pelos 

jurados seguem o sistema presidencialista de inquirição. 

b) O TEXTO 2 refere-se ao procedimento escalonado e o TEXTO 1 o sistema presidencialista de inquirição. 

c) O TEXTO 1 refere-se ao procedimento binário e o TEXTO 2 trata do sistema presidencialista de inquirição. 

d) O TEXTO 1 refere-se ao procedimento escalonado e o TEXTO 2 as perguntas formuladas pelos jurados 

seguem o sistema da Cross Examination. 

e) O TEXTO 1 refere-se ao procedimento binario e o TEXTO 2 trata do sistema da Cross Examination. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “B”. 

 

 

QUESTÃO 5 (VALOR 0,8) – Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

Os quesitos no júri parecem perguntas singelas que conduzem ao resultado do julgamento, por 

meio de raciocínio lógico e imediato, de forma encadeada, segundo um padrão definido em lei. Porém, 

são necessários alguns cuidados no encadeamento dos quesitos. Ao primeiro quesito, pergunta-se 

basicamente se o fato está comprovado. Melhor dizendo, ou mais rusticamente falando, pergunta-se se 

o fato ocorreu; se houve morte, a bem dizer. Assusta que não raro jurados respondam NÃO a esse 

quesito, mesmo diante de fotografias dilacerantes. Isso nos traz ponto de importante reflexão quanto à 

inteligibilidade das causas de júri ao Conselho de Sentença. Ao segundo quesito, normalmente mais 

singelo, responde-se SIM ou NÃO para a autoria: se foi ou não foi o acusado a cometer o fato 

reconhecido no quesito anterior, no entanto, dos mais complexos quanto à sua natureza. É que nesse 

quesito reside o substancial pano-de-fundo para a questão da “verdade” no processo. O terceiro quesito 

engloba toda e qualquer tese de defesa que, todavia, pela sua amplitude, muitas vezes também passa 

desorientado aos jurados. Como não se tem a real dimensão ou o alcance do quesito, é aqui 

fundamental a isenta elucidação do Juiz Presidente no instante da votação. Mais um quesito que se 

direciona à defesa, o quarto quesito é comumente utilizado para o privilégio, e trata de eventuais 

diminuições de pena. Um alento ao condenado. O último quesito é deveras prejudicial ao condenado. 

Dizemos “condenado” aos dois últimos quesitos porque se a votação é levada a eles, significa que 

passou incólume pelos três anteriores, ou seja: foi reconhecida a materialidade (483, I) e a autoria (483, 

II), e foi negada a absolvição (483, III). Nesse quinto quesito, basicamente, dentre outros pontos, 
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vota(m)-se a(s) qualificadora(s) elencadas no art. 121, § 2º do CP, bem como o aumento de pena do § 

4º do mesmo artigo. Como sabido, tirar ou deixar qualificadora materializa consequência relevantíssima, 

quanto à pena: mínima de 6 anos para o simples (sem qualificadora); mínima de 12 anos para o 

qualificado. É a diferença entre cumprir pena em penitenciária ou em casa (vez que, hoje em dia, 

praticamente em todo o Brasil, não há vaga no regime semiaberto, para onde iria o condenado a 6 

anos). Texto: Quesitos do Júri: Fonte: Disponível em <https://canalcienciascriminais.com.br/quesitos-

juri/>. Acesso em 26 nov 2018. 

 

ASSERÇÃO I - O magistrado não quesitará agravantes ou atenuantes, bem como não quesitará 

também tipo de concurso ou continuidade delitiva. 

 

PORQUE 

 

ASSERÇÃO 2 - Todas essas são questões relativas à aplicação da pena, cuja competência é do Juiz-

Presidente, que as apreciará, fundamentadamente, na sentença. 

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “E”. 

 

QUESTÃO 06 (VALOR 0,8) – Maria da Penha é o marco recente mais importante da história das lutas 

feministas brasileiras. A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes é o marco recente 

mais importante da história das lutas feministas brasileiras. Em 1983, enquanto dormia, recebeu um tiro 

do então marido, Marco Antônio Heredia Viveiros, que a deixou paraplégica. Depois de se recuperar, foi 

mantida em cárcere privado, sofreu outras agressões e nova tentativa de assassinato, também pelo 

marido, por eletrocução. Procurou a Justiça e conseguiu deixar a casa, com as três filhas. Depois de um 

longo processo de luta, em 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 11.340, 

conhecida por Lei Maria da Penha, que coíbe a violência doméstica contra mulheres. Todo o processo 

começou no Centro pela Justiça pelo Direito Internacional (Cejil) e no Comitê Latino-Americano de 

Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem). Os dois órgãos e Maria da Penha formalizaram uma denúncia 

à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

contra o então marido dela, o colombiano Heredia Viveiros. Paralelamente, houve um grande debate 

após apresentação de proposta feita por um consórcio de ONGs (Advocacy, Agende, Cepia, CFEMEA, 

Cladem/Ipê e Themis), que ganhou grande repercussão internacional e colocou as autoridades do País 
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em xeque. A discussão então chegou ao governo federal, coordenada pela Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres. Formou-se um grupo de trabalho formado por representantes de diversos 

ministérios, responsáveis pela elaboração de um projeto de lei, encaminhado ao Congresso Nacional. 

Antes da sanção da lei, em 2005, foram realizadas muitas audiências públicas para preparar o texto que 

criasse mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher. Também foi sugerida a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

além da alteração do Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. A Lei 

Maria da Penha entrou finalmente em vigor. Nove anos depois da segunda tentativa de assassinato, 

Heredia foi condenado a oito anos de prisão. Por meio de recursos jurídicos, ficou preso por dois anos. 

Está livre desde 2002. Hoje vive em Natal (RN). Fonte: Secretaria de Políticas para as Mulheres. 

Em relação a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) assinale a alternativa correta: 

a) O procedimento da Lei 11.340/06 não pode tramitar na Vara Criminal. 

b) Cabendo fiança para o agressor, deverá ser arbitrada pelo delegado. 

c) É possível a aplicação da transação penal e da suspensão condicional do processo. 

d) No crime de lesão corporal, a ação está condicionada a representação da vítima. 

e) A Lei Maria da Penha pode ser aplicada para casais de mulheres. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “D”. 

 

 

QUESTÃO 07 (VALOR 0,8) - Com a publicação da Lei n.º 13.641/18, em 04/04/2018, o 

descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da Lei Maria da Penha (LMP) 

passou a ser crime. Tais medidas têm por objetivo proteger a mulher em situação de violência 

doméstica e familiar. Até então, o(a) agressor(a) que descumprisse tais medidas estaria sujeito(a) à 

prisão preventiva, nos termos do art.313, III do CPP. Todavia, tal descumprimento não configurava o 

crime de desobediência, conforme entendimento já pacificado (Resp. 1374653/MG, DJe: 02/04/2014). 

Agora, com a nova lei, também será possível que o(a) agressor(a) responda pelo crime do art.24-A da 

LMP, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (§3º), a exemplo de multa. Apesar de o deferimento de 

medidas protetivas de urgência ser providência mais comum no juízo criminal, o §1º do art.24-A 

também tipificou seu descumprimento quando determinada no âmbito de juízo com competência civil 

(como, por exemplo, nas varas de família). 

Em relação a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) assinale a afirmativa correta: 

http://www.sepm.gov.br/
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a) Para configurar a violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340/06, faz-se 

necessária a coabitação entre autor e vítima. 

b) Constitui medida protetiva de urgência o afastamento de cargo ou função pública. 

c) Constitui medida de urgência a suspensão de visitas aos dependentes menores. 

d) Não constitui medida de urgência a proibição de contato com a ofendida. 

e) Não constitui medida de urgência a prestação de alimentos. 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “D”. 

 

QUESTÃO 08 (VALOR 0,8) - A Lei de Drogas (n° 11.343/2006), instituiu o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas, o qual através de princípios, objetivos e atividades de prevenção estabeleceu normas 

para a reinserção do usuário dependente, e para a repressão do tráfico ilícito de drogas. 

Assinale a alternativa correta em relação a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06): 

a) A quantidade de testemunha que poderá ser arrolada pelas partes é de 5 pessoas e o réu será 

interrogado primeiro. 

b) A quantidade de testemunha que poderá ser arrolada pelas partes é de 8 pessoas e o réu será 

interrogado primeiro. 

c) A quantidade de testemunha que poderá ser arrolada pelas partes é de 5 pessoas e o réu será 

interrogado primeiro. 

d) A quantidade de testemunha que poderá ser arrolada pelas partes é de 5 pessoas e o réu será 

interrogado por último. 

e) A quantidade de testemunha que poderá ser arrolada pelas partes é de 8 pessoas e o réu será 

interrogado por último. 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “A”. 
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QUESTÃO 09 (VALOR 0,8) – Leia o texto e assinale a alternativa correta: 

 

 

O homem tem "direito" de bater na "sua" mulher? 

 

 

Pesquisa da ONG Promundo, com homens jovens da Maré, no Rio, mostrou que 35% acham 

"justificável" bater em mulher quando ela se veste ou se comporta de maneira provocante (O Globo 

de 30.03.09, p. 10). Mais: 10% acham que é legítimo o uso de violência psicológica contra a mulher e 

15% admitiram que bateram em "sua" mulher nos últimos seis meses. Essa crença popular (que não é 

só, certamente, da cidade pesquisada) de que o homem pode bater na mulher é que expressa a 

violência de gênero (que é, repita-se, cultural). Fonte: GOMES, Luiz Flávio. Violência "machista" da 

mulher e Lei Maria da Penha : mulher bate em homem e em outra mulher. Disponível 

em http://www.lfg.com.br 18 junho. 2009. 

 

Julgue os itens seguintes, acerca da Lei Maria da Penha:  

 

a) Aplica-se os institutos despenalizadores previstos na Lei n.º 9.099/1995 para os crimes 

praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. 

b) Os crimes ou contravenções praticadas contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico possibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

c) As medidas protetivas devem ser aplicadas apenas na forma cumulada. 

d) 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. 

e) Com a entrada da Lei Maria da Penha, a pena mínima passou de 3 meses e a máxima foi 

aumentada para 3 anos, acrescentando-se mais 1/6 no caso de portadores de deficiência. 

 

OBS.: PROVA TIPO 2, A RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA LETRA “A”. 

 

 

QUESTÃO 10 (VALOR 0,8) - A Lei de Drogas (Lei 11.343/06) eliminou a pena de prisão para o usuário 

e o dependente, ou seja, para aquele que tem droga ou a planta para consumo pessoal. A legislação 

também passou a distinguir o traficante profissional do eventual, que trafica pela necessidade de obter a 

droga para consumo próprio e que passou a ter direito a uma sensível redução de pena. 

 

De acordo com a Lei nº 11.343/06, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público: 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.lfg.com.br/
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a) o réu será notificado para apresentar defesa prévia. 

b) o réu será citado para interrogatório. 

c) o juiz decidirá se recebe ou não a denúncia. 

d) os autos serão remetidos para o delegado para realização de diligências. 

e) O juiz decidirá se recebe ou não a resposta à acusação. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VI - GABARITO Data: 29/11/18 

Professor(a): Patrícia Fortes Lopes Donzele Cielo 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:  
 

 

Questão 01 (1,0 ponto): O livro “O Sol É Para Todos” de Harper Lee foi eleito pelo Librarian Journal dos 

EUA o melhor romance do século XX, tendo entrado para a lista da Time Magazine dos Cem Melhores 

Romances de Todos os Tempos. Nele se pode ler o seguinte trecho: 

 

 
 

 

Observa-se que, no final do parágrafo do livro citado, há menção do parentesco. Tendo em vista a parte 

que diz “(...) Atticus era parente, por laços de sangue ou de casamento, de quase todo mundo na cidade”, 

se a analisarmos de acordo com o Código Civil brasileiro vigente e o que foi trabalhado em sala de aula é 

correto afirmar que: 

(a) O Código Civil brasileiro vigente só reconhece o parentesco por laços de sangue, chamando-o de natural, e o 

parentesco civil. O casamento não gera parentesco, visto que os cônjuges não são parentes um do outro. 

(b) O Código Civil brasileiro vigente só reconhece o parentesco por laços de sangue, chamando-o de natural, e o 

parentesco civil, do qual o casamento faz parte, sendo os cônjuges parentes um do outro. 

(c) O Código Civil brasileiro vigente reconhece o parentesco por laços de sangue, chamando-o de natural, 

e o parentesco civil. Sendo que, o casamento também gera parentesco, apesar de os cônjuges não serem 

parentes um do outro. 

(d) O Código Civil brasileiro vigente reconhece o parentesco por laços de sangue, chamando-o de natural, e o 

parentesco civil. Sendo que, o casamento também gera parentesco e os cônjuges são parentes um do outro. 
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Questão 02 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

A Justiça negou reconhecimento de união estável para um homem que alegou ter tido um 

relacionamento amoroso com uma mulher por cerca de 30 anos. Em primeira instância, a ação foi julgada 

como improcedente, sendo afastados os pedidos de bens e fixação de alimentos em seu favor. Não 

obstante a incapacidade do autor decorrente de doença neurológica, o relator do recurso no Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJ/SP), desembargador Miguel Brandi, afirmou no acórdão que não havia provas 

suficientes da alegada união estável. 

Conforme explica o advogado e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM, 

Euclides de Oliveira, a Justiça entendeu que faltou a prova de uma matéria de fato neste caso específico. 

“Ou seja, se existiu ou não, durante esses 30 anos, uma convivência familiar com intenção própria de 

constituir família. Aí está a grande diferença entre casamento e união estável. No casamento, basta o 

documento próprio, que é a certidão de casamento. Na união estável, não havendo um contrato escrito, a 

prova é mais difícil, e depende de documentos e testemunhas que comprovem que havia esse tipo de 

convivência entre eles, não documentada”, alerta. 

Ainda segundo o advogado, embora tenha havido uma união por trinta anos (não se sabe quais 

provas o autor produziu), tudo leva a crer, pelo que consta do acórdão do Tribunal de Justiça e da 

sentença do juiz, que as provas não eram boas. “Por isso é que não foi reconhecida a união estável – não 

importa se durou um ano, dois ou trinta. Pode ter havido um namoro prolongado, pode ter havido uma 

união instável, interrompida algumas vezes, ou sem uma efetiva convivência em ambiente público, e essa 

falta de demonstração do propósito do conceito de família também para não reconhecer a união estável”, 

esclarece. 

(Fonte: Assessoria de Comunicação do IBDFAM - 05/04/2017) 

 

A partir do texto acima e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de aula sobre UNIÃO 

ESTÁVEL, analise as afirmativas a seguir: 

I –. A grande diferença entre casamento e união estável é que no casamento há intenção imediata de constituir 

família e na união estável essa intenção de constituir família é para o futuro. 

II – Realmente, não importa se o relacionamento “durou um ano, dois ou trinta”, pois a lei civil não exige prazo 

para que se configure a união estável. 

III – A certidão de casamento e o contrato escrito de união estável são documentos constitutivos respectivamente 

do casamento e da união estável, que servem de prova para a existência deles. 

IV – Segundo a lei civil “As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem 

concubinato”; mas existe exceção a esta disposição. 

V – A dissolução da união estável pode ser judicialmente ou extrajudicialmente, bastando que o pedido seja 

consensual e não existam filhos menores. 

 

Assinale: 

(a) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas. 

(b) se somente as afirmativas II e IV estiverem corretas. 

(c) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas. 

(d) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 

(e) se somente as afirmativas II, IV e V estiverem corretas. 
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Questão 03 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

A emancipação da mulher pode ser considerada uma das maiores conquistas sociais dos últimos 

tempos. A Constituição de 1988 trouxe para a prestação de alimentos entre cônjuges e companheiros o 

reflexo da nova sociedade, em que a mulher ganhou isonomia de tratamento e maior espaço para sua 

independência financeira. Antes confinada às tarefas domésticas, a mulher passou a exercer, com 

liberdade e independência, papéis-chave na sociedade. 

O artigo 1.694 do Código Civil de 2002 estabelece a obrigação recíproca (podendo recair tanto 

sobre homens quanto sobre mulheres), observando-se para sua fixação a proporção das necessidades 

daquele que pede e dos recursos do que é obrigado o chamado binômio necessidade-possibilidade. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem dado atenção à questão dos alimentos para ex-

cônjuges (...). 

(Fonte: STJ) 

 

De acordo com tal contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

 

I – Quando ainda era outra a sociedade brasileira, a legislação assegurava alimentos em qualquer 

circunstância. Atualmente, a jurisprudência do STJ tem fixado a tese de que os alimentos entre os ex-

cônjuges têm caráter excepcional e transitório. 

 

PORQUE 

 

II – O entendimento atual do STJ busca evitar a ociosidade e impedir o parasitismo nas relações entre 

pessoas que se divorciam, especialmente nas situações em que, no momento da separação, há 

possibilidade concreta de que o beneficiário da pensão assuma “a responsabilidade sobre seu destino”. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 

(a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

(b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

(c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

 

Questão 04 (1,0 ponto): Desolada com receios de que seus dois filhos menores sofram em demasia com a 

ausência do pai após o divórcio, Maria procurou saber acerca do regime de guarda. Em consonância com 

a previsão legal e com o que foi apresentado em sala de aula, é correto afirmar que Maria descobriu que: 

(a) a guarda unilateral é aquela atribuída a um só dos genitores, cabendo ao juiz atribuir a aquele que possuir 

melhores condições de proteger os direitos dos filhos, afastando-os da convivência com o outro. 

(b) na guarda compartilhada, atribui-se o direito de visitação e convivência para aquele que não ficou com a 

guarda física dos filhos, garantindo melhor os direitos dos menores. 

(c) ao genitor que não ficou com a guarda, atribui-se o direito de visitação e convivência, além da 

obrigação de supervisionar os interesses dos filhos. 

(d) a guarda compartilhada é uma modalidade na qual os pais detêm a guarda jurídica do filho conjuntamente, por 

isso é também conhecida como guarda alternada. 
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Questão 05 (1,0 ponto): Leia o trecho do julgado abaixo do TJRS neste ano de 2018: 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. De acordo com o art. 1.699 do CC, uma vez 

fixados alimentos e sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os 

recebe, o interessado poderá reclamar judicialmente exoneração, redução ou majoração do encargo, 

conforme as circunstâncias. No caso, o genitor argumentou que ambos os filhos atingiram a maioridade, 

ao passo que ele tem nova família a quem precisa sustentar.(...) (c, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 01/11/2018) 

 

Tendo em vista o assunto dos alimentos para filho maior abordado no julgado acima, é de se esperar que 

a decisão tenha sido, como o foi, no seguinte sentido: 

(a) dar provimento à apelação, pois o advento da maioridade faz extinguir, de forma automática, o direito à 

percepção de alimentos.  

(b) dar provimento à apelação, pois, com o implemento da maioridade, os alimentos perdem seu amparo legal, já 

que não há mais o dever de sustento dos pais para com os filhos.  

(c) negar provimento à apelação, pois, com o implemento da maioridade, os alimentos não perdem seu amparo 

legal, pois ainda permanece o dever de sustento dos pais para com os filhos enquanto estes se dedicarem ao 

estudo.  

(d) negar provimento à apelação, pois, com o implemento da maioridade, os alimentos passam a encontrar 

amparo na obrigação entre parentes e não mais no dever de sustento dos pais para com os filhos.  

 

Questão 06 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

 

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cassou as decisões proferidas em uma ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável com divisão de patrimônio porque um dos conviventes era 

casado e sua esposa não foi citada no processo. “Esta corte superior entende que somente quando 

exercida a ampla defesa de terceiro se pode admitir o reconhecimento de união estável de pessoa 

casada”, afirmou a ministra Isabel Gallotti, relatora do caso. (Fonte: STJ - 11/12/2017) 

 

A partir do texto acima e levando-se em consideração o que foi trabalhado em sala de aula, assinale a 

alternativa correta: 

(a) O STJ assim decidiu porque a lei civil não admite o reconhecimento de união estável de pessoa que tenha o 

estado civil de casada. 

(b) O STJ assim decidiu porque, se a esposa comprovar a manutenção da convivência conjugal, estaria 

afastada a possibilidade de reconhecimento da união estável. 

(c) O STJ assim decidiu porque, se a esposa reconhecer que sabia do outro relacionamento de seu esposo, 

haveria possibilidade de reconhecimento da união estável. 

(d) O STJ assim decidiu porque, somente se a esposa concordasse com o outro relacionamento de seu esposo, 

haveria possibilidade de reconhecimento da união estável. 

(e) O STJ assim decidiu porque, se a esposa também mantivesse relacionamento extraconjugal, haveria 

possibilidade de reconhecimento de união estável  
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Questão 07 (1,0 ponto): A advogada Fernanda Aparecida Corrêa Otoni escreveu um artigo denominado 

“DIVÓRCIO: FIM DA SEPARAÇÃO JUDICIAL?”, no qual se pode ler: 

Em razão do advento da emenda constitucional nº 66 de 2010, o Instituto Brasileiro de Direito de 

Família (IBDFAM) propôs um pedido de providências14 em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

pleiteando modificações na Resolução nº 35/2007, que disciplina a aplicação da Lei nº 11.441/2007.  

O objetivo da mencionada alteração é evitar dúvidas e controvérsias na aplicação da Emenda 

Constitucional vigente por parte dos notários e até mesmo pelos operadores do direito. Por essa razão, o 

IBDFAM sugeriu, entre outras coisas, que todos os artigos referentes à separação judicial e dissolução da 

sociedade conjugal fossem eliminados.  

O pedido foi julgado parcialmente procedente sob o argumento de que a doutrina ainda não é 

pacífica no que se refere à extinção da separação judicial no Direito Brasileiro. Há quem defenda que o 

divórcio é a única forma de dissolução da sociedade conjugal, enquanto outros entendem que a Emenda 

Constitucional nº 66/2010 não revogou a separação judicial, apenas eliminou o requisito prévio, qual seja, 

o lapso temporal. 

 

Realmente, persiste, após referida Emenda Constitucional, divergência acerca do fim ou não da separação 

judicial; porém outras modificações trazidas pela Emenda Constitucional são pacíficas. Sobre essas 

modificações ocorridas com a Emenda e que têm entendimento pacífico, assinale a alternativa correta, de 

acordo com os ensinamentos de sala de aula sobre o assunto: 

(a) Com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010, foi possível suprimir os requisitos que 

antecediam o divórcio, quais sejam, a separação judicial por mais de um ano ou a comprovada separação 

de fato por mais de dois anos. 

(b) A entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 66/2010, além de extinguir com a separação judicial, extinguiu 

os prazos previstos no Código Civil de 2002 e na antiga redação do § 6º da Constituição. 

(c) Com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 houve o suprimento da separação judicial, eliminando-se 

a dissolução da sociedade conjugal, fazendo com que esta fosse absorvida pela dissolução do vínculo conjugal. 

(d) No que diz respeito às pessoas que já se encontravam separadas judicialmente quando da promulgação da 

Emenda Constitucional nº 66/2010, deverão ser consideradas divorciadas de maneira automática. 

 

Questão 08 (1,0 ponto): O jurista Paulo Luiz Netto Lôbo, em seu artigo “Paternidade socioafetiva e o 

retrocesso da Súmula 301-STJ” lecionou que: 

 

Outra categoria importante é a do estado de filiação, compreendido como o que se estabelece entre 

o filho e o que assume os deveres de paternidade, que correspondem aos direitos mencionados no art. 

227 da Constituição. O estado de filiação é a qualificação jurídica dessa relação de parentesco, 

compreendendo um complexo de direitos e deveres reciprocamente considerados. O filho é titular do 

estado de filiação, da mesma forma que o pai é titular do estado de paternidade em relação a ele. Assim, 

onde houver paternidade juridicamente considerada haverá estado de filiação. O estado de filiação é 

presumido em relação ao pai registral.  

A legislação brasileira prevê quatro tipos de estados de filiação, decorrentes das seguintes origens: 

a) por consanguinidade; b) por adoção; c) por inseminação artificial heteróloga; d) em virtude de posse de 

estado de filiação. A consanguinidade, a mais ampla de todas, faz presumir o estado de filiação quando os 

pais são casados ou vivem em união estável, ou ainda na hipótese de família monoparental. (...) 
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Mencionado jurista continua a explicar sobre a filiação e faz algumas afirmações. Com base no que foi 

apresentado sobre a matéria da filiação e do parentesco em sala de aula, só poderia corresponder a uma 

afirmação do jurista, por estar correta, a da seguinte alternativa: 

(a) A filiação decorrente de inseminação artificial homóloga não foi elencada como tipo de estado de filiação, 

porque corresponde à da inseminação artificial heteróloga, uma vez que ambas tem a mesma origem: 

inseminação artificial. 

(b) A filiação decorrente de inseminação artificial homóloga não foi elencada como tipo de estado de 

filiação, porque corresponde à por consanguinidade. 

(c) A filiação decorrente de inseminação artificial homóloga não foi elencada como tipo de estado de filiação, 

porque a legislação brasileira não a admite como origem lícita. 

(d) A filiação decorrente de inseminação artificial homóloga não foi elencada como tipo de estado de filiação, 

porque poderá ser contraditada por investigação de paternidade. 

 

"A vontade de vencer, o desejo de sucesso, o desejo de atingir seu pleno potencial. Estas são as chaves 
que irão abrir a porta para a excelência pessoal" (Confúcio) 

 
Boa avaliação! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO I - GABARITO Data: 04/12/18 

Professor(a): MARINA RAFHAELA CARVALHO DE ARAÚJO 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:  

 
01) Por meio da Lei nº 13.467/2017, também chamada de Reforma Trabalhista, foi acrescido o 
inciso III ao art. 62 da CLT, o qual trata das exceções sobre o controle da jornada de trabalho, 
ficando determinado que tal controle não se aplica aos empregados em regime de teletrabalho. 
O art. 58 da CLT assim estabelece: “ A duração normal do trabalho, para os empregados em 
qualquer atividade privada , não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado 
expressamente outro limite.” Considerando as informações apresentadas, avalie as 
informações a seguir. 
 

I. As horas extras, para os trabalhadores contratados na forma de teletrabalho, são devidas 
quando, de alguma forma, houver compatibilidade com o controle de jornada e caso estejam 
preenchidos os requisitos da relação de emprego. 
 
II. O acordo coletivo e o preenchimento dos requisitos da relação de emprego são elementos 
indispensáveis para que o empregado que labora em regime de teletrabalho receba o 
pagamento de horas extras. 
 
III. As horas extras, para os trabalhadores contratados na forma de teletrabalho, são devidas 
somente quando as partes, de forma expressa, assim ajustarem, ainda que não preenchidos os 
requisitos da relação de emprego. 
 
É correto o que se afirma em 
 
a) I, apenas. 
b) III, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
 
02) Considerando a disciplina legal acerca do trabalho intermitente, avalie as informações a 
seguir. 
 
I. O intervalo, não remunerado, entre os chamados da empresa é classificado como “período 
de inatividade”, durante o qual o trabalhador pode prestar qualquer tipo de serviço a outras 
instituições, exceto por meio de outro contrato intermitente. 
 
II. No trabalho intermitente, não há previsão de jornada fixa, nem de quantidade de horas a 
serem trabalhadas diária, semanal ou mensalmente, bem como não há garantia de salário 
mínimo. 
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III. Nas negociações coletivas de trabalho, é obrigatória a participação dos sindicatos, que 
também representarão os trabalhadores contratados sob o regime do trabalho intermitente.  
 
É correto o que se afirma em 
 
a) I, apenas. 
b) III, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
03) Sandra Feitosa, nascida em 01/03/1959, foi contratada, juntamente com seu marido, João 
Feitosa, nascido em 07/01/1958, para trabalhar na empresa Zigma. Sandra ocupava o cargo de 
Gerente Comercial e João, o cargo de Vendedor, estando subordinado à sua esposa. Sandra e 
João programaram uma viagem de férias de 30 dias, prevista para dezembro, e solicitaram ao 
departamento de recursos humanos a concessão das férias nesse período. O departamento de 
recursos humanos da empresa negou o pedido de férias, sob o fundamento de que as férias 
conjuntas prejudicariam a área comercial, em razão da ausência de dois empregados e do 
aumento das vendas no mês de dezembro. Em função disso, a empresa Zigma determinou que 
Sandra e João usufruíssem as férias em três períodos, sendo o primeiro de 15 dias, o segundo 
de 10 dias e o último de 5 dias. 
 
Diante do exposto, 
 
a) a empresa não pode negar o pedido de concessão de férias, uma vez que os membros de 
uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar 
férias no mesmo período, se assim o desejarem. 
 
b) a empresa não pode negar o pedido de concessão de férias, porque compete aos 
empregados escolher a época que melhor consulte seus interesses para descansar. 
 
c) o fracionamento da concessão das férias de Sandra e João depende da concordância 
dos empregados. 
 
d) aos maiores de 50 anos de idade, como Sandra e João, as férias serão sempre concedidas 
de uma só vez. 
 
e) o fracionamento da concessão das férias de Sandra e João poderá ocorrer apenas em 
casos excepcionais e desde que cada período não seja inferior a 10 dias. 
 
04) Analise e responda: 
 

Ilicitude do jogo do bicho impede reconhecimento de vínculo de emprego de cambista 
A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou nulo o contrato de emprego firmado entre uma 
cambista e a Monte Carlo Loterias Online, banca de jogo do bicho de Jaboatão dos Guararapes (PE). A decisão 
segue o entendimento do TST de que a ilicitude do objeto do contrato afasta o requisito de validade para a 
formação do ato jurídico. 
Na reclamação trabalhista, a cambista afirmou que cumpria jornada das 7h30 às 18h30 de segunda-feira a 
sábado, que recebia salário mensal e que executava ordens. Por isso, pediu o reconhecimento do vínculo de 
emprego. 
Embora a banca alegasse que era apenas proprietária da casa de jogo, e não empregadora da cambista, seu 
preposto admitiu em juízo a habitualidade na prestação de serviços, a onerosidade (pagamentos quinzenais) e a 
subordinação (horários fixos). Afirmou ainda que havia metas de vendas e que a cambista foi demitida por não as 
atingir. 
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Para o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes, a ilicitude da atividade do empregador não 
necessariamente vicia o contrato de trabalho. De acordo com a sentença, no caso do jogo do bicho a atividade 
ilícita seria “amenizada pela tolerância social e pela complacência das autoridades”. O Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região (PE) manteve a sentença em que o vínculo foi reconhecido. 
O relator do recurso de revista da empresa, desembargador convocado Ubirajara Carlos Mendes, explicou que o 
Pleno do TST, ao julgar incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), decidiu manter o entendimento 
consolidado na Orientação Jurisprudencial 199 da Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1). O 
verbete considera nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do 
jogo do bicho em razão da ilicitude de seu objeto, o que afasta o requisito de validade para a formação do ato 
jurídico. Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso e julgou improcedentes os pedidos da cambista. 
(LC/CF) Processo: RR- 204100-05.2008.06.0143 (Disponível em: http://www.tst.jus.br/noticias/-
/asset_publisher/89Dk/content/id/24616056. Acesso em: 29 nov. 2018). 

 
 
A partir dos textos acima transcritos avalie as asserções a seguir e a relação entre elas: (valor 
1,0) 
 
I. Sendo o contrato um negócio jurídico, requer, para a sua validade, a observância de 
requisitos ou de elementos essenciais: extrínsecos (art. 104 CC) – agente capaz, objeto lícito, 
possível e determinado e forma prescrita ou não defesa em lei; e, intrínsecos (arts. 138 e ss do 
CC) – consentimento, ausência de vícios sociais e causa. 
 
 

PORQUE 
 
II. No caso do não reconhecimento do vínculo empregatício de cambista em jogo do bicho, 
conforme texto acima transcrito, tem-se que, como o objeto do contrato não pode ser contrário 
à lei, à moral e aos princípios de ordem pública e aos bons costumes, no caso em comento é 
nulo de pleno direito, por falta de um dos requisitos essenciais para a validade do ato. 
 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa correta da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta da 
I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
05) Henrique foi contratado pela Loja de Conveniência Aki Tem Tudo, que funciona 24 horas, 
para exercer a função de atendente no horário das 21h de um dia às 6h do outro, com 1 hora 
de intervalo para repouso e alimentação. Diante dessa realidade contratual, é correto afirmar 
que: 
 
a) Henrique terá direito ao pagamento do adicional noturno de 20% sobre o valor da hora 
normal, devendo ser considerada a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, além de horas 
extras noturnas. É devido o adicional respectivo e a computação da hora reduzida das 22h até 
as 5h. O adicional noturno integrará a base de cálculo das horas extras prestadas em período 
noturno, vez que laboradas em condições de maior desgaste físico e mental. O adicional 
noturno, porque pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. 
 
b) Será devido a Henrique o pagamento do adicional noturno de 20% sobre o valor da hora 
normal, devendo ser considerada a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, além de horas 
extras noturnas. É devido o adicional respectivo e a computação da hora reduzida das 22h até 
as 5h. O adicional noturno integrará a base de cálculo das horas extras prestadas em período 
noturno, vez que laboradas em condições de maior desgaste físico e mental. Adicional noturno 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_181.htm#TEMA199
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=204100&digitoTst=05&anoTst=2008&orgaoTst=5&tribunalTst=06&varaTst=0143&submit=Consultar
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24616056
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/24616056
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e adicional horas extras, porque pagos com habitualidade, integram o salário do empregado 
para todos os efeitos. 
 
c) Henrique terá direito ao pagamento do adicional noturno de 20% sobre o valor da hora 
normal, devendo ser considerada a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos. É devido o 
adicional respectivo e a computação da hora reduzida das 22h até as 6h. É devida uma hora 
extra normal, sem considerar, para o cálculo respectivo, o adicional noturno. Adicional noturno 
e adicional horas extras, porque pagos com habitualidade, integram o salário do empregado 
para todos os efeitos. 
 
d) Será devido a Henrique o pagamento do adicional noturno de 20% sobre o valor da 
hora normal, devendo ser considerada a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, 
além de horas extras noturnas. É devido o adicional respectivo e a computação da hora 
reduzida das 22h até as 6h. O adicional noturno integrará a base de cálculo das horas 
extras prestadas em período noturno, vez que laboradas em condições de maior 
desgaste físico e mental. Adicional noturno e adicional horas extras, porque pagos com 
habitualidade, integram o salário do empregado para todos os efeitos. 
 
e) Henrique terá direito ao pagamento do adicional noturno, de 20% sobre o valor da hora 
normal, devendo ser considerada a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos, além de horas 
extras noturnas. É devido o adicional respectivo e a computação da hora reduzida das 22h até 
as 6h. O adicional noturno não integrará a base de cálculo das horas extras. Adicional noturno 
e adicional horas extras, porque pagos com habitualidade, integram o salário do empregado 
para todos os efeitos. 
 
 
06) Leia e responda: 
 
TEXTO I 
Mais de dois anos depois da promulgação da proposta de Emenda à Constituição que ficou conhecida como PEC 
das Domésticas, que prevê novos direitos os trabalhistas para a categoria, a presidente Dilma Rousseff sancionou 
a regulamentação lei, que estabelece 7 novos benefícios para os trabalhadores, além dos que entraram em vigor 
em 2013. A PEC afeta qualquer trabalhador maior de 18 anos contratado para trabalhar em um ambiente 
residencial e familiar. Entre eles, estão profissionais responsáveis pela limpeza da residência, lavadeiras, 
passadeiras, babás, cozinheiras, jardineiros, caseiros de residências na zona urbana e rural, motoristas 
particulares e até pilotos de aviões particulares. PEC prevê a extensão, aos empregados domésticos, da maioria 
dos direitos já previstos atualmente aos demais trabalhadores registrados com carteira assinada (em regime CLT). 

Disponível em: < http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/06/pec-das-domesticas-leia-perguntas-e-
respostas-e-tire-suas-duvidas-sancionado.html> (Acesso em 29/11/2018). 

TEXTO II 

A PEC das Domésticas obriga a família brasileira a refazer as contas e dar mais atenção à carga horária dos 
empregados que mantêm a casa em ordem. O primeiro impacto será no bolso, com gastos com FGTS, horas 
extras e direitos equiparados aos de trabalhadores de outros setores. Em seguida, o esperado é uma 
transformação nos hábitos e na configuração das residências, que tendem cada vez mais a se parecer com os 
lares europeus e americanos, onde a empregada é cara e escassa e, por isso, há máquinas para quase tudo. A 
expectativa da indústria de eletrodomésticos é de que imediatamente entre em cena uma ‘ajudante’ ainda não 
muito presente na cozinha: a lava-louça. 
Com a empregada menos tempo nas casas, donas-de-casa, maridos e filhos terão menos mordomia, e a tarefa 
diária inadiável e mais frequente é exatamente a de desaparecer com a sujeira que resta das refeições diárias. 
Atualmente, menos de 2% das casas têm lava-louça no Brasil. Entre as classes A e B a penetração é de 10% e, 
na classe C, a queridinha dos fabricantes, de somente 1%. Disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/economia/pec-

das-domesticas-sai-a-empregada-entra-a-lava-louca (Acesso em 29/11/2018). 
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Disponível em: < http://monumentoarquiteturaearte.blogspot.com.br/2013/07/pec-das-domesticas-emenda.html> (Acesso em 
29/11/2018) 

 

Disponível em http://www.jornaldebrasilia.com.br/charges/439/pec-das-domesticas-/ (Acesso em 29/11/2018) 

 

A partir dos textos acima transcritos avalie as asserções a seguir e a relação entre elas: (valor 
1,0) 
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I. O Brasil ainda carrega extensa tradição do uso da mão de obra doméstica para liberar as 
pessoas da casa para o trabalho econômico externo, dito trabalho produtivo, de modo que 
eventual reversão desse padrão ainda depende de escoamento de muitos anos, com 
substituição de processos produtivos e alteração do modo de operar o próprio lar. As gerações 
futuras terão necessariamente que se confrontar com o reconhecimento de que o trabalho 
doméstico gera renda para o país, no exato momento em que libera uma ou mais pessoas para 
a produção da renda formal, contabilizada e valorizada pela sociedade. Esse reconhecimento 
abrange tanto o empregado doméstico quanto àquela pessoa da família que, abdicando de 
outros talentos e predicados, dedica-se integralmente ao funcionamento do lar, para o conforto 
dos demais entes queridos 
 
 

PORQUE 
 
II. A partir da vigência da PEC 150/2015 às empregadas domésticas foram garantidos todos 
os direitos há tempos aplicados aos empregados urbanos e rurais, e por isso, com a 
legislação vigente e a imposição de que os trabalhadores domésticos cumpram a jornada de 
trabalho legal, sendo 8 horas de trabalho diário e 44 horas de trabalho semanal gera nas 
famílias brasileiras mais responsabilidade com os afazeres domésticos, pois antes a jornada 
desses profissionais domésticos não possuía limite, pelo que todo serviço do lar era a eles 
delegado, o que de agora em diante será diferente. 
 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa correta da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
07) A respeito do trabalho em regime de revezamento, assinale a alternativa correta: 
 
a) faz jus à jornada especial de 6 (seis) horas diárias o trabalhador que exerce suas atividades 
em sistema de alternância de horários, ainda que em dois turnos de trabalho, que 
compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno; 
 
b) a interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o 
intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 
(seis) horas previsto no art. 7ª, XIV, da CF/1988; 
 
c) estabelecida jornada superior a 6 (seis) horas e limitada a 8(oito) horas por meio de regular 
negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não 
têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras; 
 
d) no regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 
(vinte e quatro) horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para 
descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o 
respectivo adicional; 
 
e) Todas as alternativas anteriores são corretas. 
 

08) Em relação ao trabalho rural, é CORRETO afirmar que: 
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a) Considera-se empregador, rural, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore 
atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de 
prepostos e com auxílio de empregados, incluindo-se ainda nessa atividade econômica, a 
exploração industrial em estabelecimento agrário, mesmo que não compreendido na 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

b) O produtor rural pessoa física poderá realizar contratação de trabalhador rural por pequeno 
prazo para o exercício de atividades de natureza temporária, sendo que, se superar dois 
meses, em qualquer espaço de tempo, fica convertida em contrato de trabalho por prazo 
indeterminado, consoante a legislação aplicável. 

c) A cessão pelo empregador, de moradia e de sua infraestrutura básica, assim como de bens 
destinados à produção para sua subsistência e de sua família, não integram o salário do 
trabalhador rural, desde que caracterizados como tais, em contrato escrito celebrado entre as 
partes, com testemunhas e notificação obrigatória ao respectivo sindicato de trabalhadores 
rurais. 

d) Consoante jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, o trabalhador rural 
não faz jus ao adicional de insalubridade em atividade a céu aberto 

e) As questões a, c e d estão corretas. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL II - GABARITO Data: 30/11/18 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho 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:  
 

Caderno de Prova Tipo 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).  

- O prazo para realização desta prova é de 2 (duas) horas e é improrrogável. Controle seu tempo. 

 

1ª questão (1,0 ponto): Em 15 de maio de 2017, Magda emprestou a seu irmão Simão Escada, empresário 

individual enquadrado como microempresário, a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para reformar e 

ampliar seu estabelecimento empresarial, situado na cidade de São Paulo, lugar acordado para o pagamento. Em 

razão do parentesco consanguíneo entre as partes, Magda não exigiu de Simão documento escrito que 

consubstanciasse promessa de pagamento em dinheiro a prazo, confissão de dívida, bem como não há contrato 

escrito. Entretanto, o negócio jurídico pode ser comprovado por pessoas que podem atestar em juízo o emprego 

dos recursos providos por Magda a Simão Escada para aplicação em sua empresa. Em 20 de setembro de 2017, 

data do vencimento, Simão Escada não realizou o pagamento e persiste nessa condição, mesmo diante de todas 

as tentativas amigáveis da credora. Diante dessa situação hipotética, julgue as seguintes assertivas: 

I. A credora Magda não terá êxito em obter o reconhecimento judicial de sociedade de fato (em comum), devendo 

restringir sua pretensão à cobrança simples da dívida. 

PORQUE 

II. Na sociedade em comum, os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar 

a existência da sociedade. 

A respeito das assertivas, assinale a opção correta: 

(A) As assertivas I e II são proposições falsas. 

(B) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é verdadeira. 

(C) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é falsa. 

(D) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não complementa e justifica a outra. 

(E) As duas assertivas são verdadeiras, e a assertiva II complementa e justifica a I. 
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Fundamento legal: Código Civil, art. 987. 

 

2ª questão (1,0 ponto): “A sociedade em conta de participação é, além de despersonalizada, também secreta, ou 

seja, o contrato entre os sócios, que deu início à conjugação de esforços no desenvolvimento de empresa comum, 

NÃO PODE SER REGISTRADO NO REGISTRO DAS EMPRESAS. Se os credores do sócio ostensivo têm 

conhecimento da existência da sociedade em conta de participação, não haverá quebra do seu caráter secreto, 

posto que este reside não no desconhecimento que o meio empresarial tenha da associação, mas, sim na 

proibição do registro na Junta Comercial. NADA IMPEDE, POR CONSEGUINTE, O REGISTRO do ato constitutivo 

da sociedade em conta de participação no REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, para melhor resguardado 

dos interesses dos contratantes. Destaca a lei que este ato registrário não confere à SCP personalidade jurídica.” 

(EBRADI – Escola Brasileira de Direito. Características da sociedade em conta de participação. Jusbrasil. São 

Paulo, 14 out. 2016. Disponível em: <https://ebradi.jusbrasil.com.br/artigos/394718879/caracteristicas-da-

sociedade-em-conta-de-participacao>).  

 

Com relação a esse tema e à luz da legislação pertinente, assinale a alternativa correta: 

 

(A) A constituição da sociedade em conta de participação depende de contrato social escrito e pode provar-se por 

todos os meios de direito. 

(B) O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em 

qualquer registro confere personalidade jurídica à sociedade. 

(C) Na sociedade em conta de participação, obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, 

exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.  

(D) Por se o sócio principal, o sócio ostensivo sempre pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos 

demais. 

(E) O sócio participante pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros e, mesmo nesse caso, 

não responderá pelas obrigações em que intervier. 

 

Fundamento legal: Código Civil, arts. 991, 992, 993 e 995. 

 

3ª questão (1,0 ponto): Em uma sociedade simples contratada por prazo indeterminado, com contrato social 

arquivado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Agripino é titular de 55% do capital social, enquanto 

Filisbino titulariza 20% do capital social e Gumercindo titulariza os outros 25%. Durante reunião de sócios, 

Agripino aprovou, contra o voto dos demais sócios, a alteração do valor do capital social, aumentando-o de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Os demais sócios, que se opuseram à 

alteração da atividade social, questionaram o efeito legal da deliberação do sócio majoritário, mas este refutou ao 

argumento de que controla as deliberações por titularizar a maioria simples do capital social. Inconformados, os 

demais sócios resolvem sair da sociedade. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta: 

(A) Para sair, os demais sócios terão que, obrigatoriamente, promover ação judicial em desfavor da sociedade 

para provar que possuem justa causa para saírem do quadro societário. 

(B) Para sair da sociedade, basta que os demais sócios notifiquem Agripino, sócio majoritário, com antecedência 

mínima de 90 dias. 

(C) No presente caso, como só restara um sócio remanescente, a sociedade simples será dissolvida de pleno 

direito, uma vez que não se admite que continue a funcionar, nem transitoriamente, com apenas um sócio.  
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(D) A deliberação tomada por Agripino e o argumento por ele apresentado não são válidos, uma vez que 

ele não possui quotas em quantidade suficiente para aumentar o valor do capital social  

(E) Ao sair, os demais sócios receberão por suas quotas, respectivamente, R$ 60.000,00 e R$ 75.000,00 (setenta 

e cinco mil reais), valores correspondentes a 20% e 25% do valor atual do capital social integralizado. 

 

Fundamento legal: Código Civil, arts. 1.029 e 997, III c/c 999.  

 

4ª questão (1,0 ponto): Dirce Reis trabalha como advogada e presta apoio jurídico aos empreendedores da 

cidade de São Francisco interessados na constituição de sociedades cooperativas. Um grupo de prestadores de 

serviços procurou a consultora para receber informações sobre o funcionamento de uma cooperativa. Sobre as 

regras básicas de funcionamento de uma cooperativa, julgue as seguintes assertivas: 

I. Na sociedade cooperativa, cada sócio tem direito a um só voto nas deliberações sociais, tenha ou não capital a 

sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação. 

PORQUE 

II. A responsabilidade dos sócios de uma cooperativa é sempre limitada ao valor do capital social, mas todos 

respondem solidária e ilimitadamente pela sua integralização. 

A respeito das assertivas, assinale a opção correta: 

(A) As assertivas I e II são proposições falsas. 

(B) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é verdadeira. 

(C) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é falsa. 

(D) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não complementa e justifica a outra. 

(E) As duas assertivas são verdadeiras, e a assertiva II complementa e justifica a I. 

 

Fundamento legal: Lei 5.764/1971, art. 42 e Lei 5.764/1971, arts. 11 e 12. 

 

5ª questão (1,0 ponto): Quatro pessoas naturais e duas pessoas jurídicas constituíram uma sociedade do tipo 

limitada com prazo de duração previsto no contrato de 10 (dez) anos. Após três anos do início das atividades 

sociais, os quatro sócios pessoas naturais exerceram, tempestivamente, o direito de retirada em razão da 

discordância da ampliação do objeto social, aprovada em reunião de sócios com observância do quórum legal. Os 

sócios pessoas jurídicas, que representam 4/5 (quatro quintos) do capital social, se recusaram a atender ao 

pedido de apuração de haveres sob a seguinte alegação: nas sociedades limitadas constituídas por prazo 

determinado o sócio somente poderá exercer o direito de retirada se provar, judicialmente, justa causa, o que não 

se verifica no entendimento dos sócios majoritários. Diante dessa situação hipotética, assinale a alternativa 

correta:  

(A) Diante da aprovação da ampliação do objeto social em reunião houve modificação do contrato e, nesse 

caso, os sócios que dissentiram poderão exercer o direito de retirar-se da sociedade, seja ela ou não 

constituída por prazo determinado e independente da propositura de ação judicial.  

(B) Os sócios dissidentes respondem pelas obrigações sociais anteriores, até cinco anos após ser averbada a 

resolução da sociedade; e pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. 

(C) A causa apontada não autorizaria o exercício do direito de retirada, pois esse depende da propositura de ação 

judicial, por se tratar de sociedade contratada por prazo determinado. 

(D) Os sócios dissidentes não respondem pelas obrigações sociais anteriores à resolução da sociedade, assim 

como não respondem pelas obrigações posteriores em nenhuma hipótese. 
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(E) Em nenhuma hipótese os sócios dissidentes poderão se retirar da sociedade, uma vez que esta foi contratada 

por prazo determinado. 

 

Fundamento legal: Código Civil, art. 1.054 c/c Art. 997, inciso II e Código Civil, art. 1.053 c/c art. 1.032. 

 

6ª 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 no aumento de capital, caso a proposta seja 

aprovada. No contrato social, não há qualquer cláusula sobre a cessão de quotas ou a cessão do direito de 

preferência no aumento de capital a pessoas estranhas ao quadro societário. Diante dessa situação hipotética, 

julgue os seguintes itens: 

I. A sociedade só poderá aprovar as deliberações dos sócios em assembleia, cujas formalidades de convocação 

serão dispensadas se todos os sócios se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. 

II. Em razão da omissão do contrato social, Fábio poderá ceder o seu direito de preferência no aumento de capital 

a pessoa estranha ao quadro societário, desde que não haja oposição de sócios titulares de mais de 1/4 (um 

quarto) do capital social. 

III. A sociedade em questão poderá aprovar as deliberações dos sócios em simples reunião de sócios, que será 

dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. 

IV. Considerando-se a omissão do contrato social sobre a cessão de quotas, Fábio poderá ceder suas quotas a 

uma pessoa estranha ao quadro societário sem necessidade de 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. 

 

Fundamento legal: Código Civil, arts. 1.072, § 1º e 1.081, § 2º c/c art. 1.057. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Leandro, Alcides e Inácio pretendem investir recursos oriundos de investimentos no 

mercado de capitais para constituir uma companhia fechada por subscrição particular do capital. A sociedade será 

administrada por Inácio e sua irmã, Clara, que não será sócia. Considerando-se o tipo societário e a 

responsabilidade legal dos sócios e administradores a ele inerente, julgue os seguintes itens: 

I. Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o valor das ações por eles subscritas, mas 

solidariamente pela integralização do capital. 

II. Inácio e Clara responderão pessoalmente perante terceiros pelos prejuízos que causarem se procederem, 

dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo. 

III. Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o preço de emissão das ações por eles subscritas. 

IV. Inácio e Clara não responderão pessoalmente pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade e em 

virtude de ato regular de gestão. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 
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(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

Fundamento legal: Lei 6.404/1976, arts. 1º e 158. 

 

8ª questão (1,0 ponto): M. Paraguaçu adquiriu, no mercado de balcão, ações da sociedade de capital aberto 

Companhia Iguape e Cananeia Petróleo. O boletim de subscrição previa a integralização do preço de emissão das 

ações exclusivamente em dinheiro, nas seguintes condições: 30% (trinta por cento) no ato de subscrição, 35% 

(trinta e cinco por cento) em seis meses a contar do ato de subscrição e os 35% (trinta e cinco por cento) restantes 

em um ano a contar do ato de subscrição. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Se desejar vender suas ações após o ato de subscrição e antes do vencimento da próxima parcela de 

integralização, M. Paraguaçu poderá fazê-lo por intermédio de instituição financeira no Mercado de Balcão, uma 

vez que tais ações foram adquiridas nesse mercado. 

II. Se M. Paraguaçu se tornar remisso, a companhia poderá imediatamente declarar suas ações caducas, fazendo 

suas as entradas realizadas pelo acionista remisso, integralizando as ações com lucros ou reservas. 

III. Se assim desejar, M. Paraguaçu poderá, logo após a subscrição das ações, colocá-las à venda na Bolsa de 

Valores, por intermédio de uma corretora credenciada pela CVM. 

IV. Na hipótese de M. Paraguaçu se tornar remisso, a companhia pode executá-lo, sendo que o boletim de 

subscrição serve como título extrajudicial, ou mandar vender as ações em Bolsa de Valores, por conta e risco do 

acionista remisso.  

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. 

 

Fundamento legal: Lei 6.404, arts. 29 e 107, I e II. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III - GABARITO Data: 05/12/18 

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:  
 

1-)                   “(...) Deve o magistrado reprimir qualquer tentativa de executar obrigação que não 

atenda aos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade, a exemplo da obrigação 

prescrita, não vencida ou oriunda de jogo. É nula a execução se o título executivo 

extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. Trata-se de 

matéria de ordem pública. Daí que a liquidez e a certeza dos títulos que embasam 

a execução podem ser examinadas em qualquer grau de jurisdição por serem 

pressupostos da execução, ou seja, matéria de ordem pública”. (STJ, Resp 

302.761/MG, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.6.2001, p. 

13.8.2001). 

 

Com base nesse entendimento, avalie as asserções a seguir: 

 

I-) A execução por título judicial é revestida de uma maior certeza em relação à execução por título extrajudicial  

 

PORQUE 

 

II-) É precedida de um processo de conhecimento, com contraditório amplo e efetivo e vasta produção de provas, 

enquanto que na execução por título extrajudicial a liquidez, certeza e exigibilidade são atributos trazidos pela lei. 

 

A respeito das asserções, assinale a opção correta: (1,0 ponto) 

a-) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa da I. 

b-) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c-) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

d-) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

e-) As asserções I e II são proposições falsas.  

2-) Joana propôs Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de Augusto, tendo o MM. Juiz 

julgado improcedente o pedido da Autora. Joana, inconformada, interpôs Recurso de Apelação visando a reforma 

da decisão. Augusto, por sua vez, pretende desde já cumprir a obrigação determinada na sentença. Ocorre que, 

na decisão, o juiz não quantificou o valor devido. 

 

Nesse caso: (1,0 ponto) 
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a-) Poderá o réu proceder à liquidação provisória da sentença. 

b-) Poderá o réu proceder ao cumprimento provisório da sentença. 

c-) O réu deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença, para somente após cumprir a obrigação nela 

disposta. 

d-) Em tendo sido julgado procedente o pedido da Autora, somente ela poderá promover a liquidação da sentença, 

e somente poderá fazê-la após o trânsito em julgado da decisão. 

e-) Tanto a Autora como o Réu poderão requerer a liquidação da sentença, porém, somente poderão fazê-lo após 

o trânsito em julgado da decisão.  

 

3-) O Direito Processual Civil reconhece duas modalidades de fraude, institutos criados com o propósito de 

aumentar a proteção do credor, assegurando uma maior eficiência na busca da realização de seu direito: a fraude 

contra credores e a fraude à execução.  

 

Acerca desses institutos, assinale a alternativa correta: (1,0 ponto) 

a-) Só se configura a fraude contra credores se o devedor, com a prática do ato de alienação do bem, 

reduziu-se à insolvência, não havendo mais em seu patrimônio bens suficientes para garantir o pagamento 

de todas as suas dívidas, ou se, já insolvente quando da prática do ato, agravou ainda mais a situação.  

b-) É preciso que se proponha Ação Pauliana para que se reconheça que o ato foi praticado em fraude à 

execução. 

c-) Dá-se a fraude à execução quando o devedor pratica atos de alienação de seus bens antes mesmo da 

propositura da ação. 

d-) Para que seja reconhecida a fraude contra credores não se faz necessária a propositura de demanda 

autônoma cujo objeto seja seu reconhecimento, podendo o próprio juízo da execução a pronunciar incidentemente 

ao processo executivo. 

 

4-) O Embargo de Terceiro é instituto que não visa desconstituir ou invalidar sentença proferida em processo 

alheio, mas impedir que a eficácia da decisão atinja patrimônio que não pode ser responsabilizado pelo débito.  

 

Acerca do tema, assinale a alternativa correta: (1,0 ponto) 

a-) Os Embargos de Terceiro são distribuídos por dependência aos autos que deu origem à constrição 

indevida. 

b-) A competência será do juízo que ordenou a constrição do bem, tratando-se de competência relativa. 

c-) A citação será pessoal, tendo o embargado 15 dias para contestar, podendo alegar qualquer matéria de 

defesa, inclusive a fraude contra credores. 

d-) É facultativa a apresentação de documentos comprobatórios da posse ou propriedade do terceiro. 

e-) Se oferecidos pela União, autarquias ou empresas públicas federais, a competência será da Justiça Estadual, 

ainda que a ação tramite perante a Justiça Federal. 

 

5-) A Lei nº 8.009/90 tornou impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, que não 

poderá responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída 

pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo as hipóteses previstas 

em lei.  
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Acerca do tema, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta: 

I-) A impenhorabilidade deve ser alegada na primeira oportunidade que tiver o executado, sob pena de preclusão. 

II-) Se o devedor, na execução, oferecer o bem à penhora, estará renunciando à impenhorabilidade, ocasião em 

que a constrição poderá incidir sobre o bem.  

III-) Podem ser penhorados os vestuários e as utilidades domésticas, se de elevado valor. 

IV-) Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

V-) O crédito trabalhista não constitui exceção à impenhorabilidade. 

 

Estão corretas: (1,0 ponto) 

a-) I e V. 

b-) I, III e V. 

c-) II e IV. 

d-) II, III e IV. 

e-) I, II, III e IV. 

 

6-) João é proprietário de uma lanchonete e está sendo executado por dívida bancária em execução por quantia 

certa contra devedor solvente. Dentre os bens que possui, o Oficial de Justiça encontrou joias, seguro de vida, 

livros, ferramentas e utensílios úteis ao exercício da atividade profissional.  

 

Nesse caso, o Oficial de Justiça, deverá: (0,5 pontos) 

a) devolver o mandado, certificando não ter encontrado bens passíveis de penhora. 

b) penhorar as joias, apenas. 

c) penhorar as joias e o seguro de vida, apenas. 

d) penhorar os livros e as ferramentas, apenas. 

 

7-) Robert foi condenado ao pagamento de alimentos ao filho no importe de 20% (vinte por cento) de seus 

rendimentos. Ocorre que, há aproximadamente 05 (cinco) meses os alimentos devidos não vêm sendo pagos, 

causando prejuízos irreparáveis ao menor, o qual se encontra em idade escolar.  

 

Nesse caso: (0,5 pontos) 

a-) As cinco prestações em atraso, por si e automaticamente, autorizam a prisão civil do alimentante. 

b-) Cumprida a prisão pelo tempo fixado na ordem judicial, o devedor se eximirá das prestações vencidas, mas 

não das vincendas. 

c-) Não é autorizada a prisão com base nas prestações vencidas no transcurso do processo. 

d-) O débito alimentar que autoriza a prisão civil do executado é o que compreende as três prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.  

 

8-) Susan foi surpreendida com uma Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Robert em seu 

desfavor. O fato é que Susan, não reconhece como sua a assinatura aposta na Nota Promissória que instrui a 

ação.  

 

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta: (1,0 ponto) 
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a-) Susan poderá, através de seu advogado, apresentar defesa na modalidade Embargos à Execução, 

podendo alegar todas as matérias que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 

b-) Susan poderá, através de seu advogado, apresentar defesa na modalidade Embargos à Execução, porém, não 

poderá alegar todas as matérias que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 

 c-) Susan poderá, através de seu advogado, apresentar Impugnação, podendo alegar todas as matérias que lhe 

seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 

d-) Susan poderá, através de seu advogado, apresentar Impugnação, porém, não poderá alegar todas as matérias 

que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. 

e-) Susan poderá, através de seu advogado, apresentar Contestação, podendo alegar qualquer matéria em sua 

defesa. 

 

9-) Realizada a avaliação dos bens penhorados, é chegado o momento de praticar os atos de expropriação. 

Através dos atos expropriatórios se fará com que o executado perca a propriedade que tem sobre o bem 

penhorado, independentemente de sua vontade, por força da atuação estatal.  

 

Acerca do tema, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta: 

I-) O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimação da penhora, requerer a substituição do bem 

penhorado, desde que comprove cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será 

menos onerosa para ele devedor. 

II-) Não realizada a adjudicação dos bens penhorados, o exequente poderá requerer sejam eles alienados por sua 

própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária. 

III-) Não tem o executado a possibilidade de discordar da adjudicação, sendo sua vontade irrelevante.  

IV-) Não tendo havido a adjudicação nem alienação por iniciativa particular, será o caso de se tentar realizar a 

alienação em leilão judicial. 

V-) Na alienação realizada em leilão judicial há uma grande probabilidade de que o bem penhorado seja 

expropriado por preço inferior à avaliação. A alienação particular, por sua vez, aumenta a probabilidade de que o 

produto obtido com a expropriação do bem seja capaz de satisfazer o crédito exequendo, diminuindo, além disso, 

o prejuízo suportado pelo executado. 

 

Estão corretas: (1,0 ponto) 

a-) I e IV. 

b-) I, II, III, IV e V. 

c-) II, III e IV. 

d-) II, III, IV e V. 

 

Boa Prova! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: 
DIREITO PROCESSUAL PENAL IV - 
GABARITO      

Data: 03/12/18 

Professor(a): Raquel Lídia Gurgel Pessôa 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:  
 

QUESTÃO 01 (1,0 PONTO) 
 

 
 

 

“Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (17) pela Secretaria da Reforma do 

Judiciário do Ministério da Justiça (SRJ/MJ) revela que um processo de 

homicídio  demora, em média, oito anos e seis meses para ser julgado no 

Brasil.O secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio 

Crocce Caetano, explicou que o número de homicídios no Brasil é alarmante. 

“São mais de 60 mil por ano, o que significa que o país hoje tem uma média 

de mais de 27 homicídios a cada 100 mil habitantes”, pontuou. “Há varias 

razões para termos homicídios. Uma delas é a impunidade, que gera 

criminalidade. Por essa razão, nós queríamos medir quanto tempo demora 

um processo julgamento  de homicídio doloso no Brasil, desde de o momento 

da morte até a decisão”. Um dos problemas que gera lentidão no processo de 

julgamento é a falta de integração entre policia civil e policia militar. 

Segundo Crocce, também há demora entre a fase policial  e a fase de 

denúncia do Ministério Público. A professora da Universidade Federal de 

Minas Gerais e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e 

Segurança, Ludmila Ribeiro, reitera. “Todas as fases do processo policial e 
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penal são muito mais longas do que tempo previsto pelo Código de Processo 

Penal (...) ”A  pesquisa mostra que não existem  casos que sejam encerrados 

dentro do tempo, mesmo que não haja recursos, tanto da defesa, quanto da 

acusação. Os juízes são responsáveis pela primeira e pela segunda fase, e não 

possuem agenda para júri diariamente. “Mesmo se tivéssemos, teríamos no 

máximo 200 júris por ano, o que não dá conta para milhares de casos de 

homicídios que são investigados e estão prontos para serem julgados”, 

finalizou.” 

http://www.justica.gov.br/news/processo-de-julgamento-de-homicidios-no-

brasil-dura-em-media-8-6-anos 

 

Após ter feito a leitura detalhada do texto julgue os itens a seguir, e, posteriormente 

marque abaixo a alternativa que corresponde à resposta correta 

                    I) O texto nos faz concluir que a sobrecarga dos magistrados brasileiros que não 

conseguem fazer o suficiente, também colabora para a morosidade do sistema, ainda mais se 

levarmos em consideração que o número de processos em trâmite cresce a cada ano e a quantidade 

de juízes não cresce na proporção necessária. 

II) De acordo com o texto, as questões relativas ao trânsito em julgado é uma das 

mais sensíveis no âmbito da legislação processual penal. 

III) O texto deixa claro que no Brasil o processo caminha rápido quando a alguém 

possa interessar, seja para condenar ou absolver. 

IV) Pela leitura detalhada e usando de sua reflexão conclui-se que a duração razoável 

de um processo, no Brasil, está intrinsecamente associada à realidade do nosso sistema judicial, 

caracterizado por pilhas de processos, aumentadas diariamente não só pela ausência de efetivo na 

Magistratura, como também pela falta de colaboração e interligação entre os órgãos que previnem e 

os que investigam o delito. 

 

Está correto o que se afirma em 

a) I e III 

b) IV e V 

c) I e IV (RESPOSTA CORRETA) 

d) I, II, III e IV 

 

 

QUESTÃO 02 (1,0 PONTO) 

 

Aristóteles, juiz de uma vara criminal da justiça comum, profere sentença em 

processo crime cuja competência era da Justiça Militar. Com base em tal afirmativa, pode-se dizer 

que, a não observância de Aristóteles à matriz legal causará um fenômeno jurídico dentro do que foi 

estudado em Nulidades. Explique que fenômeno será esse e suas consequências. 

http://www.justica.gov.br/news/processo-de-julgamento-de-homicidios-no-brasil-dura-em-media-8-6-anos
http://www.justica.gov.br/news/processo-de-julgamento-de-homicidios-no-brasil-dura-em-media-8-6-anos
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A NÃO OBSERVÂNCIA DE ARISTÓTELES IRÁ GERAR A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA, A QUAL CONSTITUI CAUSA GERADORA DE NULIDADE ABSOLUTA. COMO 

CONSEQUÊNCIAS O PROCESSO É INSANÁVEL E ANULAM-SE TODOS OS ATOS, SEJAM ELES 

DECISÓRIOS OU NÃO. 

 

 

QUESTÃO 03 (1,0 PONTO) 

 

O advogado João, observando determinado acontecimento no processo, entende por 

bem arguir a nulidade do processo, ocorrida durante a Audiência de Instrução e Julgamento. Em 

congruência com a Teoria Geral das Nulidades, é correto afirmar que o Princípio da Causalidade 

significa 

a) a possibilidade do defeito do ato se estender aos atos que lhes são 

subsequentes e que deles dependam (RESPOSTA CORRETA) 

b) que não há como se declarar a nulidade de um ato que não causou prejuízo a 

nenhuma das partes 

c) que nenhuma das partes poderá suscitar nulidade a que haja dado causa, ou para 

que tenha concorrido 

d) que todas as nulidades poderão ser sanadas 

 

QUESTÃO 04 (1,0 PONTO) 

 

A revisão criminal, ação autônoma de impugnação, deveria ser mais utilizada pelos 

operadores do Direito, considerando, principalmente a sua amplitude e benefícios. 

Sobre esta ação autônoma de impugnação, marque a alternativa correta 

a) A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes ou depois da 

extinção da pena (RESPOSTA CORRETA) 

b) Ainda que fundada em novas provas, não é admitida a reiteração do pedido de 

revisão criminal 

c) A revisão não pode ser pedida pelo próprio réu, pois é recurso de interposição 

privativo do advogado 

d) Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração 

ou absolver o réu, mas não poderá modificar a pena 
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QUESTÃO 05 ( 1,0 PONTO) 

 

 

Analisando a charge acima interprete e julgue as proposições abaixo 

 

I) A falta de intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele 

intentada, como por exemplo, homicídio doloso, que é ação penal pública, é causa de nulidade. 

 

                           PORQUE 

 

II) As omissões da denúncia não poderão ser supridas, ainda que antes da sentença 

final. 

 

Está correto o que se afirma em 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta 

da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(RESPOSTA  CORRETA) 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

QUESTÃO 06 (1,0 PONTO) 
 

Com relação ao habeas corpus, julgue os itens a seguir. 

 

I O juiz pode conceder habeas corpus independentemente de requerimento do acusado. 

II É vedado ao Ministério Público requisitar habeas corpus em favor de acusado. 

III É permitido ao filho do paciente impetrar habeas corpus em favor de seu pai. 

IV O habeas corpus pode ser requerido antes da privação da liberdade do paciente. 
 

Estão certos apenas os itens 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) I, III e IV.(RESPOSTA CORRETA) 

e) II, III e IV. 

 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

 

QUESTÃO 07 (1,0 PONTO) 
 

O habeas corpus é uma garantia constitucional que se obtém por meio da ação uma 

ordem escrita tutelando a liberdade de locomoção. Sobre o Habeas Corpus marque a 

alternativa correta 

 

a) Pode ser paciente qualquer pessoa natural ou jurídica. 

 b) É medida que tutela o direito de permanecer, de ir e vir, de não ser preso em 

nenhuma situação.  

c) É medida que protege direito líquido e certo.  

d) É medida que tutela o direito de permanecer, de ir e vir e de não ser preso. 

(RESPOSTA CORRETA)  

e) É medida que tutela o direito patrimonial, mesmo quando por ordem de autoridade 

judiciária incompetente.   

 

 

QUESTÃO 08 (1,0 PONTO) 
 

Felipe foi denunciado pela prática do crime de tortura, e o magistrado de primeira 

instância, tendo anuído ao pedido do MP, desclassificou as condutas praticadas para os delitos de 

lesão corporal e abuso de autoridade e remeteu o feito ao juízo criminal competente. Inconformada 

com a decisão, a vítima, atuando como assistente de acusação, interpôs recurso, que não foi 

recebido pelo juízo de piso. O MP não recorreu da decisão. 

 

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

 

a) É cabível a interposição de correição parcial contra a decisão que não recebeu o 

recurso interposto pela assistência de acusação. 

 

b) Contra a decisão que não recebeu o recurso interposto pela assistência de acusação 

não cabe qualquer recurso, sendo possível a impugnação por meio da impetração de mandado de 

segurança. 

 

                    c) Contra a decisão que não recebeu o recurso interposto pela assistência de acusação 

cabe a interposição de recurso em sentido estrito. 

 

                   d) A vítima, por meio do assistente de acusação, possui legitimidade para recorrer da 

decisão que operou a desclassificação dos fatos. 

 

                   e) Cabe a interposição de carta testemunhável contra a decisão que não 

recebeu o recurso interposto pela assistência de acusação.(RESPOSTA CORRETA) 
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Data: 05/12/18 

Professor(a): Cristiano Augusto da Silva Turma: 8º 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:  
 

 

IMPORTANTE: A prova é individual. A interpretação das questões constitui objeto da presente avaliação e, 

ainda, a fundamentação, a consistência, o raciocínio lógico e a correção gramatical.  

 

Questão 1  (1,0 ponto)  

 

Casos parecidos devem ser julgados de maneira semelhante. Esse é o conceito de analogia. Consiste em aplicar 

à hipótese não prevista especialmente em lei dispositivo relativo a caso semelhante. Nesse caso, o magistrado 

estende um preceito legal a casos não diretamente compreendidos na descrição legal, porém, semelhantes. 

Temos, por exemplo, um caso “A”, em que se aplica a regra jurídica "B"; mas em um caso “C”, sendo a lei omissa, 

por ser similar ao caso "A", subsume-se à hipótese a mesma regra "B", por analogia. Não se trata de interpretação 

extensiva, caso em que existe lei subsumindo-se ao fato. É, pois, analogia, não havendo lei que se subsuma à 

hipótese, aplicando-se a lei de caso análogo. 

 

Disponível em: https://jus.com.br/artigos/26203/dos-metodos-de-integracao-normativa-e-a-superacao-parcial-do-art-4-da-lindb. Acesso em 29 

nov. 2018. 

 

 

Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

 

I –A analogia não se constitui “fonte do direito” na ótica de alguns doutrinadores. Segundo o entendimento deles, a 

analogia não cria a norma jurídica a ser aplicada ao fato não previsto; pois é preexistente. Assim, este instituto só 

norteia ou orienta o intérprete no seu trabalho interpretativo.  

 

PORQUE 

 

II –O fundamento da analogia reside no “princípio da igualdade jurídica”. Este princípio salienta que os casos 

semelhantes (análogos) não devem ser regulados por normas semelhantes (pois é notório que “onde existir a 

mesma razão deverá existir o mesmo direito” – brocardo de interpretação.   

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

https://jus.com.br/artigos/26203/dos-metodos-de-integracao-normativa-e-a-superacao-parcial-do-art-4-da-lindb
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a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas.    

 

 

Questão 2 (1,0 ponto) 

 

Podemos afirmar, em consonância com o que foi estudado em sala de aula, quanto à hermenêutica estruturada 

pela filosofia de Aristóteles que: 

 

a) a hermenêutica é fruto da “arte”. 

b) a hermenêutica é fruto da analogia. 

c) a hermenêutica deriva da lógica. 

d) a hermenêutica é pura jurisprudência. 

e) todas as afirmativas acima estão corretas. 

 

Questão 3 (1,0 ponto) 

 

Texto – Argumentos contra a redução da maioridade penal. 

 

1. A redução da maioridade penal fere uma das cláusulas da Constituição Federal que não podem ser 

modificadas por congressistas. 

2. A inclusão de jovens a partir de 16 anos no sistema prisional brasileiro não iria contribuir para sua reinserção 

na sociedade. 

3. A pressão para a redução da maioridade penal está baseada em casos isolados, e não em dados estatísticos. 

4. Em vez de reduzir a maioridade penal, o governo deveria investir em educação e em políticas públicas para 

proteger os jovens e diminuir a vulnerabilidade deles diante da violência. 

5. A redução da maioridade penal irá afetar, principalmente, jovens negros, pobres e moradores de áreas 

periféricas no Brasil, na medida em que este é o perfil de boa parte da população carcerária brasileira. 

 

Considerando a estrutura básica de um texto argumentativo, a afirmação correta sobre a identificação dos 

componentes desse tipo de texto, a partir do texto 1, é: 

 

a) o argumentador é o próprio autor do texto. 

b) a tese pode ser expressa do seguinte modo: a redução da maioridade penal é ilegal. 

c) o primeiro argumento apresentado se apoia na autoridade do Congresso Nacional. 

d) o terceiro argumento apresentado se estrutura a partir da negação de um argumento oposto. 

e) o público alvo a ser convencido corresponde a todas as pessoas que trabalham no terreno da Justiça.  
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Questão 4 (2,0 ponto) 

 

Ponderando os parâmetros exigidos e recomendados para estruturar uma argumentação jurídica pertinente, 

discorra sobre os itens abaixo, explicando cada um deles. 

 

a) Fundamentação normativa. 

b) Respeito à integridade do sistema. 

 

a) A chamada fundamentação normativa é caracterizada pela necessidade da argumentação jurídica 

se pautar em bases jurídicas, com entendimentos doutrinários, jurisprudenciais. Não é permitido, 

portanto, a adoção de critérios pinçados do senso comum para se estruturar uma argumentação. 

b) Já em relação ao respeito à integridade, a argumentação deve respeitar a unidade, a continuidade e 

a coerência da ordem jurídica, sem apelar a preceitos e entendimentos de caráter eminentemente 

pessoal. 

 

 

Questão 5  (1,0 ponto) 

 

“O texto, preceito, enunciado normativo tem vários significados. Não se completa no sentido nele 

impresso pelo legislador. A completude do texto somente é realizada quando o sentido por ele expressado 

é produzido, como nova forma de expressão, pelo intérprete. Mas o sentido expressado pelo texto já é 

algo novo distinto do texto. A interpretação do Direito opera a mediação entre o caráter geral do texto 

normativo e sua aplicação particular: isto é, opera a sua inserção na vida. 

 

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 83.Adaptado.   

“Nesse ponto, cabe outra advertência: a afirmação de que a súmula é (também) um texto deve ser 

compreendida a partir de um olhar hermenêutico. Destarte, quando afirmo que a súmula é um texto, quero 

dizer que este texto, ao ser interpretado, deverá ensejar uma norma (sentido) que respeite, de forma 

radical, a coerência e integridade do direito. Caso contrário, ela será aplicada de forma objetificada, isto é, 

será uma categoria a partir da qual se fará deduções e subsunções”. 

STRECK, Lenio Luiz. Lições de Crítica Hermenêutica do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 143. Adaptado.  

A partir da leitura dos trechos acima transcritos e segundo o que deles se extrai, é CORRETO afirmar: 

a) A hermenêutica fundada no aspecto literal da norma jurídica permite que o juiz a aplique de maneira 

uniforme e vertical a todos os casos similares, a despeito dos contornos do caso concreto.  

b) A norma é identificada no direito como sinônimo de lei material e, portanto, de regra geral, impessoal e 

abstrata a que todos estão sujeitos e em relação a qual ninguém poderá se escusar de cumprir sob 

alegação de que não a conhece. 
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c) A interpretação é transformação de uma expressão (o texto) em outra (a norma), de sorte que a 

norma não é apenas o texto normativo nela transformado, pois ela resulta também do conteúdo 

entre o texto e os fatos (a realidade). 

d) A regra jurídica a ser verticalizada para aplicação no caso concreto é extraída, pelo intérprete autêntico, 

por intermédio da compreensão da norma edificada pelo Poder Legislativo.  

e) As súmulas são enunciados legislativos propostos pelo Poder Judiciário para uniformizar a interpretação 

sobre determinados temas, constituindo-se, portanto, normas que precisam ser interpretadas para que 

virem regras jurídicas aptas a solucionar casos concretos no futuro.   

 

Questão 6  (1,0 pontos) 

 

Assinale a alternativa que apresente um argumento indutivo. 

 

a) Os filhos de Seu João e Dona Maria são engenheiros. Antônio é filho de Seu João e Dona Maria, logo 

Antônio é engenheiro. 

b) Seu João e Dona Maria têm três filhos: Antônio, Pedro e Vera. Antônio é engenheiro arquiteto, 

Pedro engenheiro mecânico e Vera, engenheira ecológica. Seu João e Dona Maria estão muito 

felizes porque todos os seus filhos são engenheiros. 

c) Todos os estudantes de Filosofia gostam de lógica. Pedro é estudante de Filosofia, logo Pedro gosta de 

lógica. 

d) Faz um mês que os trabalhadores da prefeitura estão consertando o asfalto da rua onde moro. 

 

Questão 7 (1,0 ponto) 

 

Identifique e aponte, conforme conteúdo abordado em sala de aula, critérios considerados definidores do chamado 

Ativismo Judicial. 

 

a) O caráter rígido e conservador da jurisprudência. 

b) O reconhecimento de direitos fundamentais implícitos.  

c) A não revogação ou desconsideração dos precedentes da própria Corte. 

d) A adoção de interpretação constitucional majoritária. 

 

“Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além 

daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o 

ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo”. 

Hermann Hesse 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL V - GABARITO Data: 05/12/18 

Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior 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:  
 

 

INSTRUÇÕES: 

- Será permitida consulta à legislação (Vade Mecum).  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 – Analise e responda de acordo com o texto apresentado a afirmativa abaixo: (2,0 pontos) 

 

USUCAPIÃO É POSSÍVEL CONTRA PARENTES 

PUBLICADO EM 22/10/15 - 19h34 

 

Em decorrência do falecimento dos pais, é comum a casa passar a pertencer, por exemplo, a 

cinco irmãos em virtude da herança, havendo casos em que a posse fica com apenas um deles. Por 

serem parentes, deixam de formalizar juridicamente o empréstimo do imóvel. Há ainda outros casos em 

que amigos ou parentes deixam o seu imóvel ser ocupado por determinada pessoa, de forma que esta 

passa a agir como única proprietária, pois paga o IPTU e promove todos os reparos por sua conta.  

Ocorre que essa situação, passados cinco ou dez anos, dependendo do tamanho do imóvel, pode 

gerar a perda da propriedade a favor do possuidor. Mediante ação de usucapião, conforme 

exemplificado acima, os quatro irmãos que detinham 80% do imóvel acabam perdendo a propriedade 

para o ocupante que detém somente 20%, pelo fato de eles agirem com total desinteresse pelo bem.  

  

TRIBUNAIS CONFIRMAM A USUCAPIÃO CONTRA IRMÃOS 

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao julgar no dia 31/3/2015 a apelação 1.0325.14.000488-

9/001, tendo como relator o desembargador Luiz Artur Hilário, assim decidiu: “A doutrina e a 

jurisprudência deste tribunal têm admitido a possibilidade de que, aberta a sucessão e estabelecido um 

condomínio, o condômino adquira a propriedade do imóvel comum através do usucapião, desde que 

prove que vem exercendo a posse com exclusividade”. 

A questão está consolidada inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça, que no Resp 

668131/PR afirmou: “Com efeito, embora haja dissenso na doutrina, a jurisprudência já se pacificou no 

sentido de que o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a 
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posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes ao usucapião, e 

tenha sido exercida a posse exclusiva, com efeito de animus domini, pelo prazo determinado em lei e 

sem qualquer oposição dos demais proprietários”. 

  

 

A LEI REDUZIU OS PRAZOS PARA USUCAPIÃO 

 

Há dezenas de casos em que a falta de orientação e de atitude técnica dos co-proprietários os 

leva a perder a propriedade do imóvel herdado. O Código Civil, desde 2003, reduziu os prazos para a 

ocorrência de usucapião. Muitas pessoas desconhecem que, se alguém invadir um terreno ou arrombar 

a porta de uma casa, o que consiste em crime, caso o proprietário não tome providências, passados dez 

anos morando ou trabalhando no local, o invasor ganhará a propriedade. Basta o ocupante provar a 

posse mansa, sem resistência e por determinado tempo, para obter a sentença que transferirá a 

propriedade no Ofício de Registro de Imóveis para seu nome. E, se o bem for móvel, como um carro, por 

exemplo, a usucapião ocorre em apenas três anos. 

Com base no Estatuto da Cidade, a perda de uma moradia de até 250 m², que geralmente 

abrange um apartamento de quatro quartos, pode ocorrer em apenas cinco anos, conforme “art. 9º – 

“Aquele que possuir como sua área ou edificação de até duzentos e cinqüenta 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”. 

Aprendemos no banco da faculdade que o “direito não socorre os que dormem”, e, assim, cabe 

aos condôminos e herdeiros tomar providências jurídicas de forma técnica para evitar esse risco. Com 

relação ao artigo acima, haveria usucapião “pro indiviso” contra parentes apresentando as mesmas 

características para tanto? Explique. 

 

RESPOSTA: Sim, no caso de posse “pro diviso”, onde o possuidor preenchendo os requisitos do direito 

de usucapir pode adquirir a propriedade. Já na posse “pro indiviso” não cabe usucapião por pertencer 

a coisa a coletividade consorciada e não a uma determinada pessoa.  OBS. Daí o direito de reivindicar 

contra terceiro garantido no Art. 1.314 do Código Civil Brasileiro. 

 

 

Questão 02 - Em relação a servidão: (1,0 ponto) 

 

I - O exercício inconteste e contínuo de uma servidão, aparente ou não, pelo período de dez anos, 

autoriza o interessado a assentá-la no Registro de Imóveis, valendo como título a sentença judicial. 

 

PORQUE 

 

II - Apesar de sua perpetuidade, a servidão tem seus modos de extinção, que só produzirão efeitos 

valendo erga omnes com o cancelamento do registro do seu título constitutivo. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  
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a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

e. As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

Questão 03 - José e Maria, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, adquiriram um terreno 

em loteamento devidamente registrado com área de 300 m², nele construindo uma casa para residência 

da família, que ocupa 250 m², sendo essa área murada, embora restassem nos fundos 50 m², contíguos 

a uma outra área destinada a uma praça que, entretanto, não foi concluída, nem pela municipalidade, 

nem pelo loteador. José abandonou a família e Maria pediu separação judicial, convertida 

posteriormente em divórcio, sendo o cônjuge citado por edital, mas não houve a partilha de bens. 

Decorridos 6 anos do divórcio, José retornou e passou a ocupar a área remanescente de 50 m² do 

imóvel referido e mais 200 m² contíguos, onde se situaria a praça, nelas construindo sua moradia. As 

casas de José e Maria são as únicas de cada um. Passados 10 anos do divórcio e 5 anos desde que José 

veio a residir, com ânimo de dono, no local mencionado e sem que sofressem oposição às respectivas 

posses, (1,0 ponto) 

 

a. apesar do tempo decorrido, nem José, nem Maria adquiririam o domínio exclusivo das áreas 

que ocupam porque, após a separação judicial, extinguindo-se o regime de bens do 

casamento, tornaram-se condôminos e o condômino não pode adquirir, por usucapião, a 

totalidade do imóvel. 

b. Maria só terá adquirido o domínio integral da área em que ficou residindo, depois de 5 anos 

e José não poderá adquirir por usucapião a área total que ocupa com exclusividade. 

c. José e Maria terão adquirido pela usucapião a totalidade das áreas que ocupam, cada um 

deles após 2 anos de efetiva ocupação. 

d. Maria terá adquirido o domínio integral da área em que ficou residindo com a família, 

depois de 2 anos ininterruptos de sua posse exclusiva, mas José não poderá adquirir por 

usucapião a área total que ocupa com exclusividade. 

e. José e Maria adquiriram o domínio das respectivas áreas, após 5 anos de efetiva ocupação. 

 

 

Questão 04 - Quanto ao direito de vizinhança, assinale a alternativa correta. (1,0 ponto) 

 

a. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, 

independentemente de indenização, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo 

será judicialmente fixado, se necessário. 

b. O proprietário de nascente, ou do solo onde caem águas pluviais, satisfeitas as necessidades 

de seu consumo, pode impedir, ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos 

prédios inferiores. 

c. O proprietário tem direito de cercar ou tapar de qualquer modo o seu prédio e pode 

constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, 

repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. 
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d. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, 

mesmo sem prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à 

reparação,construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. 

 

 

Questão 05 - Ronaldo doou um imóvel a Renato e resguardou para si usufruto vitalício sobre o bem. O 

contrato foi firmado por escritura pública e registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Passado 

algum tempo, Ronaldo resolveu ceder o exercício do usufruto a João, a título oneroso, enquanto Renato 

houve por bem vender o imóvel a Daniela. Esta venda é (1,0 ponto) 

 

a. possível, embora a adquirente deva respeitar os direitos de Ronaldo, que continuou no 

exercício do usufruto, uma vez que não é possível a cessão onerosa de seu exercício. 

b. possível, embora extinga o usufruto. 

c. possível, continuando existente o usufruto, em nome de João, em razão da cessão operada 

em seu favor. 

d. impossível, pois feriria o direito de João, a quem foi cedido o exercício do usufruto. 

e. possível, continuando existente o usufruto, em nome de Ronaldo, e podendo João exercê-

lo, em razão da cessão operada a seu favor. 

 

 

Questão 06 - 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? (2,0 pontos) 

 

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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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO II - GABARITO Data: 29/11/18 

Professor(a): MARINA RAFHAELA CARVALHO DE ARAÚJO Turma: 8º 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:  

 
01) Bruno, vendedor há 03 anos na empresa Águia Dourada Automóveis Ltda., descumpriu, 
em data de 24 de abr. de 2018, a determinação da empresa de não fumar no interior do local 
de trabalho, dirigida a todos os empregados, os quais detinham pleno conhecimento da regra. 
Ainda, quando abordado pelo gerente geral, em particular e adequadamente, para que não 
mais repetisse a conduta, agrediu-o fisicamente, desferindo-lhe um soco no rosto e dirigindo-
lhe palavras de baixo calão. Tais fatos foram presenciados por 6 funcionários da empresa. 
Assinale, diante da situação posta, a alternativa correta. (valor 1,0) 
 
a) À empresa é permitida a rescisão do contrato de trabalho por justo motivo em face de Felipe, 
devendo fazê-lo imediatamente, sendo que este não terá direito ao recebimento de qualquer 
valor. 
 
b) À empresa é permitida a rescisão do contrato do trabalho por justa causa, podendo fazê-lo 
no prazo de 60 dias a partir da data dos fatos. 
 
c) Felipe poderá ser demitido por justa causa, mas somente após a instalação de inquérito para 
apuração de falta grave, no prazo de 30 dias.  
 
d) É vedado à empresa demitir Felipe por justa causa, devendo aplicar-lhe tão somente 
suspensão disciplinar de 03 dias, quando então ele perderá a remuneração correspondente 
aos dias de suspensão e a do descanso semanal remunerado correspondente, pois se trata de 
falta injustificada. 
 
e) À empresa é permitida a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Nesse caso, 
Felipe não terá direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de um terço e 
do décimo terceiro salário proporcional, tampouco à indenização sobre o saldo da conta 
vinculada do FGTS. 
 
02)  
 

Justiça mantém demissão por justa causa por uso indevido do Facebook 

 
 

http://www.sindigraficos.com.br/wp-content/uploads/2014/09/demissaojustacausa.jpg
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A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná considerou legítima a demissão por justa causa 
aplicada pelo Supermercado Angeloni, em Londrina, a um repositor que usou a rede social para atacar a imagem 
da empresa. O trabalhador foi contratado em outubro de 2012 e estava insatisfeito porque em seu cartão do 
programa de fidelidade Dotz constou, por equívoco, um nome feminino. A empresa teria pedido um prazo de 10 
dias para solucionar o problema. 
Demitido por justa causa em agosto de 2013, após postar comentários ofensivos contra o sistema Dotz adotado 
pela empresa, o repositor acionou a Justiça do Trabalho pedindo a conversão da dispensa para sem justa causa. 
Pediu também indenização por danos morais, alegando que foi vítima de comentários maldosos de seus colegas, 
que diziam que Maristela Gomes (nome que constava em seu cartão Dotz) seria seu “nome de guerra”. 
O juiz Sérgio Guimarães Sampaio, da 8ª Vara do Trabalho de Londrina, indeferiu os pedidos do trabalhador, que 
recorreu. Os desembargadores da Primeira Turma consideraram a dispensa por justa causa legítima e em 
conformidade com os requisitos constantes do artigo 482 da CLT. “A dispensa se revela correta, já que os fatos 
ocorridos são suficientemente graves, capazes de quebrar a confiança, estando, portanto, preenchidos os 
requisitos pertinentes à aplicação da justa causa, como a imediatidade da pena, o nexo de causalidade e a 
proporcionalidade”, diz a decisão. 
A Turma entendeu que não ficaram comprovados os danos morais alegados, já que a testemunha apresentada 
pelo repositor confessou não ter presenciado nenhuma chacota contra ele, apenas soube por terceiros, o que 
“fragilizou seu depoimento”. Os desembargadores ponderaram ainda que “é preciso cautela no deferimento de 
danos morais” para evitar que qualquer atrito ou dissabor resulte em disputa judicial, com invocação de direitos 
constitucionais. Da decisão cabe recurso. O número do processo foi omitido para preservar a identidade do 
trabalhado. (Disponível em: http://www.sindigraficos.com.br/justica-mantem-demissao-por-justa-causa-por-uso-
indevido-do-facebook/. Acesso em 22 nov. 2018). 

 

A partir do texto abaixo avalie as asserções a seguir e a relação entre elas: (valor 1,0) 
 
I. Para que ocorra a justa causa, faz-se necessária à observância dos seguintes elementos: 
a) atualidade; b) proporcionalidade com a pena que a enseja; c) não ter acarretado outra 
punição (non bis in idem); e d) ser determinativa da rescisão, que no caso restaram 
devidamente comprovadas. 
 

PORQUE 
 
II. O empregado cometeu falta grave “divulgação de comentários contra o sistema Dotz no 
facebook”, o que acarretou a quebra da confiabilidade na relação de emprego, sendo que a 
falta foi cometida e logo punida, não configurando o perdão tácito da conduta. Outrossim, a 
punição adotada deve ser obrigatoriamente tomada pelo empregador quando configurada 
hipótese elencada no artigo 482 da CLT. 
 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa correta da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta da I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
03) Analise e responda, marcando a assertiva correta: (valor 1,0) 
 

http://www.sindigraficos.com.br/justica-mantem-demissao-por-justa-causa-por-uso-indevido-do-facebook/
http://www.sindigraficos.com.br/justica-mantem-demissao-por-justa-causa-por-uso-indevido-do-facebook/


G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

 
No entendimento de Carlos Henrique Bezerra Leite: “ A garantia de emprego é um direito fundamental conferido 
ao empregado, que protege sua relação empregatícia contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa apurada em 
processo administrativo ou em defesa do empregador em ação proposta pelo empregado. A garantia no emprego 
pode ser permanente ou provisória, como veremos adiante. Já a estabilidade no emprego também visa à 
manutenção da relação empregatícia, protegendo-a contra a vontade do empregador, salvo, nos casos da falta 
grave cometida pelo empregado e apurada em inquérito judicial ajuizada pelo empregador ou, ainda na hipótese 
de força maior devidamente comprovada.” (LEITE, Carlos Henrique Bezerra, Curso de Direito do Trabalho, 5ª 
Edição. Editora Saraiva, 2014.Pag 448). (Disponível em: https://www.megajuridico.com/estabilidade-x-garantia-
provisoria-no-emprego-como-saber-se-voce-tem-direito/ . Acesso em 23 nov. 2018). 

 
a) Uma empregada gestante foi despedida sem justa causa no primeiro mês de gravidez. O 
empregador desconhecia a gravidez da empregada. A dispensa é válida, em razão do 
desconhecimento do estado gravídico pelo empregador. 
 
b) O artigo 10, II, “b” do ADCT garante a estabilidade à empregada gestante, pelo que, caso 
essa seja demitida e esteja grávida terá direito apenas à reintegração, não sendo possível o 
pedido de indenização substitutiva. 
 
c) Caso a empregada seja demitida e desconheça seu estado gravídico, posteriormente não 
poderá ajuizar Reclamação Trabalhista pleiteando a sua reintegração ou indenização 
substitutiva, conquanto o conhecimento da gravidez, por ela, no momento da rescisão, é 
critério para a concretização de tal direito. 
 
d) Para proteção ao trabalho da mulher, a lei prevê que a empregada grávida tem estabilidade 
no emprego, da confirmação da gravidez até cento e oitenta dias após o parto. 
 
e) Se uma empregada foi injustamente dispensada, sendo informada que seu aviso 
prévio seria indenizado, razão pela qual deixou de prestar serviços imediatamente. 
Ocorre que, passados dois meses, descobriu que estava grávida de aproximadamente 
dez semanas, ficando configurada que a gravidez se deu no curso do aviso prévio 
indenizado, pelo que a ela será garantida a estabilidade provisória no emprego. 
 
04) A partir da imagem abaixo colacionada analise a responda as assertivas, assinalando a 
correta: (valor 1,0) 

https://www.megajuridico.com/estabilidade-x-garantia-provisoria-no-emprego-como-saber-se-voce-tem-direito/
https://www.megajuridico.com/estabilidade-x-garantia-provisoria-no-emprego-como-saber-se-voce-tem-direito/
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Disponível em: 
<https://tw.123rf.com/photo_16341914_%E8%80%81%E9%97%86%E6%98%AF%E8%AA%B0%E4%B8%8D%E9%AB%98%E8%88%88%E7
%B5%A6%E5%83%B1%E5%93%A1%E7%9A%84%E5%8D%A1%E9%80%9A%E6%8F%92%E5%9C%96.html. Acesso em 23 nov. 2018. 
 

a) O empregado submetido, pelo empregador e superiores hierárquicos com rigor 
excessivo enseja a rescisão do contrato de trabalho na modalidade “rescisão 
indireta”, onde há “justa causa” do empregador, sendo que neste caso o empregado 
perceberá todas as verbas devidas na modalidade de extinção contratual conhecida 
como rescisão sem justa causa do contrato de emprego. Na figura acima infere-se 
uma situação dessas, aplicável, portanto, a alínea “b” do artigo 483 da CLT. 
 
b) se a alegação for de que lhe são exigidos serviços superiores à suas forças, defesos por 
lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, não há a faculdade de o 
empregado permanecer trabalhando até decisão final da ação trabalhista. 
 
c) a falta de pagamento de salários configura a hipótese de não cumprimento do 
empregador das obrigações do contrato e, portanto, autoriza a rescisão indireta do mesmo, 
exigindo a lei uma mora mínima de três meses. 
 
d) como na gravura acima colacionada, caso um empregado deixe de cumprir com qualquer 
obrigação no contrato de trabalho, ao empregador é permitida qualquer reação mais 
enérgica no sentido de até mesmo “gritar” e “esbravejar” com o empregado, pois ainda sim 
estará exercendo o poder hierárquico que emana de seu poder diretivo dentro de sua esfera 
de direitos, como empregador. 
 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

05) Analise:  
 

Texto 01 

Mais de 40% das ações trabalhistas tratam de verbas rescisórias 

  
As verbas rescisórias devidas no rompimento do contrato de trabalho é o tema mais analisado nos 
tribunais trabalhistas brasileiros. O assunto é discutido em cerca de 44% das ações que ingressaram 
no Judiciário em 2014. Os dados são do relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho 
Nacional de Justiça nesta terça-feira (15/9). A pesquisa levou em consideração os dados fornecidos 
por 20 tribunais regionais do trabalho. Isso porque os tribunais da 8ª, 10ª, 14ª e 16ª região não 
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passaram as informações ao CNJ. Entre os cinco assuntos mais discutidos pela Justiça do Trabalho 
estão ainda seguro-desemprego, indenização por dano moral, salário e assistência jurídica gratuita. 

Assuntos mais demandados na Justiça do Trabalho 

Rescisão do Contrato de Trabalho/Verbas 
Rescisórias 

43,9% 

Rescisão do Contrato de Trabalho/Seguro 
Desemprego 

5,6% 

Responsabilidade Civil do 
Empregador/Indenização por Dano Moral 

5,5% 

Remuneração, Verbas Indenizatórias e 
Benefícios/Salário / Diferença Salaria 

5,5% 

Partes e Procuradores/Assistência Judiciária 
Gratuita 

3,8% 

Férias/Indenização / Terço Constitucional 2,4% 

Remuneração, Verbas Indenizatórias e 
Benefícios/Décimo Terceiro Salário 

2% 

Liquidação/Cumprimento/Execução/Valor da 
Execução/Cálculo/Atualização 

1,6% 

Rescisão do Contrato de Trabalho/Rescisão 
Indireta 

1,5% 

Responsabilidade Civil do 
Empregador/Indenização por Dano Material 

1,5% 

Texto 02: 

 
Condenada em 1

a
 instância, a empresa recorreu sustentando que o atraso no acerto decorreu de 

motivos de força maior. Para tanto, apontou a crise que atingiu o setor sucroalcooleiro e o fato de ter 
sido frustrada uma negociação com um grupo empresarial. Mas o relator, desembargador João Bosco 
Pinto Lara, negou provimento nesse aspecto. Ele citou o princípio da alteridade previsto no artigo 2º 
da CLT, pelo qual os riscos da atividade econômica não podem ser transferidos ao empregado. 
No voto, foi citada jurisprudência no mesmo sentido, desconsiderando problemas administrativos e 
contábeis como força maior. Segundo a decisão, o empregado não tem que tolerar o descumprimento 
de obrigações por parte do patrão. "É imperioso concluir que as dificuldades econômicas das 
recorrentes não são oponíveis ao empregado, sob pena de violação do princípio da alteridade", 
escreveu o relator, decidindo por manter os fundamentos da sentença que rejeitou a tese da 
empresa. O desembargador confirmou o pagamento das multas previstas nos artigos 467 e 477 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Isso porque não foi contestado o direito ao recebimento de 
parcelas rescisórias, já que a empresa apenas apresentou justificativas para a falta de pagamento. 
Além disso, o pagamento foi feito em atraso, justificando a aplicação das penalidades, na visão do 
julgador. Ele também deu razão à ao empregado para conceder a antecipação dos efeitos da tutela 
para que seja determinado o imediato pagamento das verbas rescisórias, nos termos do artigo 273 da 
CLT. Isto porque a usina admitiu o direito do trabalhador ao pagamento das verbas rescisórias, o que 
caracteriza a verossimilhança da alegação. Por sua vez, o receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação também foi considerado presente pelo magistrado, dada a natureza alimentar das verbas 
postuladas pelo empregado. Força maior: O artigo 501 da CLT considera força maior todo 
acontecimento inevitável, alheio à vontade do empregador. Já o artigo 502, inciso II, prevê que, no 
caso da ocorrência de motivo de força maior que determine a extinção do estabelecimento onde 
trabalhe empregado não estável, ele pode receber uma indenização correspondente à metade da que 
seria devida em caso de rescisão sem justa causa. O recurso é invocado por muitos empregadores 
quando se veem em dificuldades financeiras para conseguir a diminuição dos encargos. (Disponível 
em: https://www.conjur.com.br/2014-mai-11/dificuldade-financeira-nao-forca-maior-deixar-pagar-
verba-trabalhista . Acesso em 24 nov. 2018). 

 

https://www.conjur.com.br/2014-mai-11/dificuldade-financeira-nao-forca-maior-deixar-pagar-verba-trabalhista
https://www.conjur.com.br/2014-mai-11/dificuldade-financeira-nao-forca-maior-deixar-pagar-verba-trabalhista
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A partir do texto e gráficos acima transcritos avalie as asserções a seguir e a relação entre 
elas: (valor 1,0) 
 
I. Os empregadores brasileiros estão cada vez mais inadimplentes perante seus 
empregados, o que justifica o índice de 40% (quarenta por cento) das Reclamações 
trabalhistas intentadas referirem-se às verbas rescisórias que devem ser pagas com a 
extinção contratual. 
 

PORQUE 
 
II. A crise econômica que assola o país tem causado grandes transtornos para os 
empregadores, que não conseguem arcar com as suas obrigações, decorrentes do vínculo 
de emprego, gerando os crescentes números como os demonstrados no gráfico acima 
mencionado, o que vem sendo bastante aceito pela jurisprudência pátria como justo motivo 
para que o empregador deixe de cumprir com os ônus que lhe cabem dentro da relação de 
emprego. 
 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa correta da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta da I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
06) Ferdinando trabalha na sociedade empresária Alfa S.A. há 4 anos, mas anda 
desestimulado com o emprego e deseja dar um novo rumo à sua vida, retornando, em tempo 
integral, aos estudos para tentar uma outra carreira profissional. Imbuído desta intenção, 
Ferdinando procurou seu chefe, em 08/03/2018, e apresentou uma proposta para, de comum 
acordo, ser dispensado da empresa, com formulação de um distrato. 
Diante do caso apresentado e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. (valor 1,0) 
 
a) O caso pode ser considerado desídia por parte do empregado, gerando então a dispensa 
por justa causa, sem direito a qualquer indenização. 
 
b) A ruptura contratual por consenso pode ser feita, mas depende de homologação judicial ou 
do sindicato de classe do empregado.  
 
c) O contrato não pode ser extinto por acordo entre as partes, já que falta previsão legal para 
tanto, cabendo ao empregado pedir demissão ou o empregador o dispensar sem justa causa. 
 
d) A realização da extinção contratual por vontade mútua é viável, mas a indenização 
será reduzida pela metade e o empregado não receberá seguro desemprego.   
 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
07) Analise as seguintes afirmativas sobre procedimentos a serem executados por 
empregadores para cumprimento de exigências legais relativas ao FGTS e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

( ) Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, este está obrigado a 
depositar, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, os valores relativos aos depósitos 
referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não tiver sido recolhido, 
sem prejuízo das cominações legais. 
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( ) Na hipótese de despedida pelo empregador com justa causa, este deve depositar, na conta 
vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a 40% do montante de todos os depósitos 
realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos dos 
respectivos juros. 

( ) Os empregadores são obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta 
bancária vinculada do trabalhador no FGTS, a importância correspondente a 8% da 
remuneração paga, no mês anterior, a cada trabalhador, tomando como base o salário 
registrado em carteira. 

( ) Os empregadores são obrigados a comunicar mensalmente aos trabalhadores os valores 
recolhidos ao FGTS, em conta bancária vinculada do trabalhador no FGTS, e repassar-lhes 
todas as informações sobre suas contas vinculadas recebidas da Caixa Econômica Federal ou 
dos bancos depositários. 

Assinale a sequência correta: (valor 1,0) 

a) V F V F 

b) V F F V 

c) F V F V 

d) F V V F 

e) F F F V 

 

08) Vulcano trabalhou na residência de Medusa, na guarita instalada na parte interna da casa, 
desde janeiro de 2000. Em outubro de 2016, a sua esposa Atena foi contratada para as 
funções de cuidadora da mãe de Medusa pelo regime de tempo parcial. Vulcano trabalhava 
oito horas ao dia, com duas folgas semanais, e Atena laborava no módulo semanal de vinte 
horas. Eram fornecidas refeições, moradia e plano de assistência médica, sendo efetuados os 
respectivos descontos no salário dos empregados. Medusa recolhia apenas o FGTS de Atena, 
não depositando o de Vulcano, mesmo depois de outubro de 2015, porque ele não estava 
incluído no sistema desde o início da contratação. Por ocasião do nascimento do seu filho, 
Vulcano deixou de trabalhar por cinco dias. Considere a situação hipotética e as assertivas a 
seguir apresentadas, à luz da legislação aplicável: (valor 1,0) 

 

I. Atena, ainda que contratada pelo regime de tempo parcial, poderia laborar uma hora extra 
diária, mediante acordo escrito firmado com sua empregadora Medusa, e teria direito a férias 
anuais remuneradas na proporção de quatorze dias corridos. 

II. A ausência de recolhimento do FGTS sobre o salário de Vulcano, após outubro de 2015, não 
se constitui em infração trabalhista, visto que a Lei Complementar n° 150/2015 tornou 
obrigatório o FGTS apenas para empregados admitidos após a sua vigência e, antes disso, 
dependia da opção do empregador. 

III. A ausência de Vulcano pelo nascimento do filho pode ser considerada falta injustificada, 
porque o trabalhador doméstico não faz jus à licença paternidade, sendo devida apenas a 
licença maternidade à empregada doméstica. 

IV. O desconto com moradia seria possível, caso se referisse a local diverso da residência em 
que ocorria a prestação de serviço, desde que expressamente acordado entre as partes.  

 

Está correto o que se afirma APENAS em: 
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a) I, III e IV. 

b) I e II. 

c) I e IV. 

d) II, III e IV 

e) III e IV. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL III - GABARITO Data: 03/12/18 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 8º 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:  
 

Caderno de Prova Tipo 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).  

- O prazo para realização desta prova é de 2 (duas) horas e é improrrogável. Controle seu tempo. 

 

1ª questão (1,0 ponto): A Fazenda Pública do Estado de Pernambuco ajuizou ação de execução fiscal em face 

de sociedade empresária Umbú-Cajá Indústria de Alimentos Ltda. No curso da demanda, proveio decisão judicial 

que autorizou o processamento da recuperação judicial da sociedade. Em relação à execução fiscal em curso, 

julgue as seguintes assertivas: 

I. A execução fiscal não é suspensa com o processamento da recuperação judicial. 

PORQUE 

II. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em recuperação 

judicial. 

A respeito das assertivas, assinale a opção correta: 

(A) As duas assertivas são verdadeiras, e a assertiva II complementa e justifica a I. 

(B) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não complementa e justifica a outra.  

(C) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é falsa. 

(D) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é verdadeira. 

(E) As assertivas I e II são proposições falsas. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101/2005, art. 6º, § 7º c/c Código Tributário Nacional, art. 187. 

 

2ª questão (1,0 ponto): “Em 2005, o Brasil editou a Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005). Antes disso, 

havia, no país, a concordata, que não permitia que credores e devedores negociassem livremente os termos de 

um acordo para o pagamento das dívidas – o que, na prática, raramente evitava que empresas fossem à falência. 

Considerando só o número de empresas em crise que pedem a proteção dessa lei, ela pode ser considerada um 
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sucesso. Somente em 2013, foram 675 casos, um recorde.” (BAUTZER, T. Poucas empresas em recuperação 

judicial se salvam no Brasil. Exame. 19 dez. 2013. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-

intencao-era-boa/>).  

 

Com relação a esse tema e à luz da legislação pertinente, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Os créditos de natureza trabalhista decorrentes de acidente de trabalho podem ser incluídos no plano de 

recuperação extrajudicial. 

(B) A decisão que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo extrajudicial, podendo ser 

questionada por meio do recurso de apelação. 

(C) A decisão que rejeitar as contas do administrador judicial, na fase de encerramento da falência e extinção das 

obrigações do falido, fixará as responsabilidades do administrador, podendo ser questionada por meio de agravo 

de instrumento.  

(D) A recuperação judicial tem importância no contexto nacional por permitir uma reorganização financeira 

da situação de crise do devedor com o intuito de promover a preservação da empresa e, com isso, manter 

sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

(E) As empresas de pequeno porte e as microempresas não podem ser beneficiadas pelo instituto da recuperação 

judicial, visto que o intuito do legislador ao normatizar a recuperação judicial foi auxiliar as atividades de médio e 

grande porte financeiro-econômico que mais interferem na economia do país. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101/2005, art. 47. 

 

3ª questão (1,0 ponto): No curso da recuperação judicial de uma sociedade empresária, duas semanas após o 

processamento do pedido, foram celebrados novos contratos de fornecimento de matéria prima para seu 

desenvolvimento. Considerando-se o momento da celebração dos contratos e os efeitos da recuperação judicial, 

julgue os seguintes itens: 

I. O processamento ou a concessão da recuperação judicial impede a decretação da falência por inadimplemento 

de qualquer obrigação, desde que o pedido de recuperação judicial seja apresentado dentro do prazo de defesa 

no procedimento de pedido de falência. 

II. A recuperação judicial não atinge os créditos provenientes de contrato de fornecimento existentes à data do 

pedido que, portanto, não se sujeitam aos efeitos da recuperação e não podem ser incluídos no plano. 

III. A recuperação judicial somente atinge os créditos existentes à data do pedido e, portanto, os créditos 

decorrentes dos contratos celebrados duas semanas após o processamento do pedido não se sujeitam aos efeitos 

da recuperação e não podem ser incluídos no plano. 

IV. O processamento ou a concessão da recuperação judicial não impede a decretação da falência por 

inadimplemento de obrigação não sujeita a seus efeitos. 

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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Fundamento legal: Lei 11.101/2005, arts. 49 e 73, parágrafo único.  

 

4ª questão (1,0 ponto): A sociedade empresária Pará de Minas Veículos Ltda. pretende requerer sua 

recuperação judicial. Ao analisar a minuta de petição inicial, o gerente administrativo listou os impedimentos ao 

pedido de recuperação. Assinale a opção que apresenta um desses impedimentos: 

(A) O devedor possuir ativo que não corresponda a, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do passivo 

quirografário. 

(B) O devedor deixar de requerer sua autofalência nos 30 (trinta) dias seguintes ao vencimento de qualquer 

obrigação líquida. 

(C) A sociedade ter como administrador pessoa condenada por crime contra o patrimônio ou contra a fé pública. 

(D) O devedor ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial. 

(E) O devedor exerça regularmente suas atividades há mais de 5 (cinco) anos. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101/2005, art. 48. 

 

5ª questão (1,0 ponto): Antes da decretação de falência da sociedade Talismã & Sandolândia Ltda., foi ajuizada 

ação de execução por título extrajudicial por Frigorífico Rio Sono Ltda., esta enquadrada como empresa de 

pequeno porte. Com a notícia da decretação da falência pela publicação da sentença no Diário da Justiça, o 

advogado da exequente tomará ciência de que a execução do título extrajudicial:  

(A) não será suspensa, em razão do enquadramento da credora como empresa de pequeno porte.  

(B) está suspensa, devendo o credor se submeter às regras do processo falimentar e ter seu crédito 

verificado e classificado. 

(C) não será suspensa, em razão de ter sido ajuizada pelo credor antes da decretação da falência. 

(D) está suspensa pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da sentença. 

(E) não será suspensa e terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando por demandar quantia 

ilíquida. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101, art. 6º. 

 

6ª 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 advogado contratado pelo 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. 

II. O advogado contratado pelo administrador judicial para defender os direitos e interesses da massa deverá 

ajuizar ação revocatória em nome da massa falida no juízo da falência. 

III. Provada a ocorrência do conluio fraudulento entre os primos, a sentença que julgar procedente o pedido 

determinará o retorno dos bens à massa falida. 

IV. Provada a ocorrência do conluio fraudulento entre os primos, a sentença que julgar procedente o pedido 

determinará a restituição dos bens aos terceiros que os receberam por transferência. 
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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. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101, arts. 130, 132 e 135. 

 

7ª questão (1,0 ponto): O empresário individual J. Câmara EPP é credor na falência da sociedade empresária R. 

Fernandes & Filhos Ltda., cuja falência foi decretada pelo juízo da Comarca de Queluz/SP. O crédito, que figura 

na relação de credores apresentada pela falida, é fruto do fornecimento de aves vivas à sociedade empresária 

antes do requerimento de falência. Após a verificação dos créditos pelo administrador judicial, no dia 22/5, 

segunda-feira, foi publicado no órgão oficial o edital contendo a relação de credores. Nessa relação, o crédito de J. 

Câmara EPP foi reclassificado como quirografário. Em 26/5, sexta-feira, o advogado do credor pretende interpor 

medida judicial, nesse dia, por insatisfação com a relação de credores. Com base nessas informações e não 

havendo qualquer causa suspensiva de prazo, julgue as seguintes assertivas: 

I. A medida judicial a ser proposta é a impugnação à relação de credores e sua motivação é o fato de o crédito de 

J. Câmara EPP ter sido classificado erroneamente. 

PORQUE 

II. O credor J. Câmara EPP é enquadrado como “Empresa de Pequeno Porte” e seu crédito goza de privilégio 

geral. 

A respeito das assertivas, assinale a opção correta: 

(A) As duas assertivas são verdadeiras, e a assertiva II complementa e justifica a I. 

(B) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não complementa e justifica a outra.  

(C) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é falsa. 

(D) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é verdadeira. 

(E) As assertivas I e II são proposições falsas. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101/1976, arts. 8º e art. 83, IV, d. 

 

8ª questão (1,0 ponto): Carlos, empresário individual, atuava na distribuição de bebidas em sua cidade. Em razão 

da recessão e fortíssima retração do mercado com a inflação galopante, não conseguiu honrar seus débitos e teve 

sua falência decretada. No curso do processo, após a arrecadação dos bens e direitos sujeitos à falência, Carlos 

pleiteou, por meio de seu advogado, autorização judicial para assumir a empresa de distribuição de orgânicos. O 

pedido foi indeferido e o advogado recorreu afirmando que o falido já está afastado da empresa de distribuição de 

bebidas. Carlos pretende exercer nova empresa e não haveria vedação legal para isto. Diante dessa situação 

hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O argumento apresentado pelo advogado de Carlos é improcedente porque, com a decretação de falência, 

Carlos não poderá assumir qualquer outra empresa, mesmo que diversa daquela que exercia antes da falência, 

até que seja prolatada a sentença que extinguir suas obrigações. 

II. Desde a decretação da falência, Carlos perde a administração e disposição em relação aos bens arrecadados.  
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III. Desde a decretação da falência, Carlos perde a propriedade dos bens arrecadados e os credores se sub-

rogam no produto de sua liquidação. 

IV. O argumento apresentado pelo advogado de Carlos é procedente porque, apesar decretação de falência, 

Carlos poderá assumir alguma outra empresa com objeto diferente daquele que exercia antes da falência, mesmo 

que ainda não tenha sido prolatada a sentença que extinguir suas obrigações. 

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. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101, arts. 75, 102 e 103. 
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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 – Analise e responda de acordo com o texto apresentado a afirmativa abaixo: (2,0 pontos) 

 

A IMPORTÂNCIA DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE PARA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

BRASILEIRA  

Aline Ferreira (PIBIC-UFPA), Nirvia Ravena (Orientadora – UFPA). 

 

O crescimento da conscientização da população em relação ao intenso processo de degradação 

ambiental e aos problemas sociais resultantes do processo de desenvolvimento desenfreado, levou o 

poder público a tomar providências com o intuito de tentar resolver essa problemática. No Brasil o 

projeto de Lei nº 13, de 1981, que resultou na edição da Lei 6.938, conhecida como Política Nacional do 

Meio Ambiente pode proporcionar ao país maior notoriedade as questões ambientais, além de ter 

criado mecanismos que vigoram atualmente, como os processos de Estudos de Impactos Ambientais 

(EIA) e Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA), que foram de suma importância para questão 

ambiental no Brasil, principalmente em relação ao surgimento de grandes empreendimentos criados 

com o intuito de desenvolver o país. O objetivo, tanto geral como o específico proposto na pesquisa 

foram alcançados, mesmo assim, entende-se como necessário à realização de estudos mais minuciosos 

e detalhados visando corrigir algumas distorções verificadas na lei. A lei trouxe mecanismos que ainda 

vigoram no Brasil, proporcionando assim melhorias nas questões ambientais e conseqüentemente aos 

cidadãos. Contudo, a lei ainda é um tema pouco debatido nas pesquisas cientifica no Brasil, devido a sua 

significativa importância este tema deve ser mais debatido não somente no meio acadêmico, mas 

também em toda a sociedade brasileira. 

 

Com base no artigo publicado no II Congresso Amazônico do Meio Ambiente em Belém 2016, A PNMA é 

algo sempre visto e analisado como uma parte importante de um processo de desenvolvimento 

sustentável brasileiro, mas não se dá o verdadeiro significado de sua importância, tanto no meio 
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acadêmico como na própria sociedade... Analisando o artigo e a Lei de PNMA, qual é o seu verdadeiro 

objetivo, o que procura assegurar e realmente proteger? Explique. 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia a vida, visando assegurar, no país, condições de desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses de segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

Impactos ambientais e a sustentabilidade encontram-se muito relacionados, mas autoridades e 
sociedade ainda não avançaram o suficiente para reverter a situação atual que nos assola. Existem 
outros mecanismos para o alcance e mudança dessa realidade, mas tudo se baseia em uma cultura 
ambiental baseado na cooperação do Estado e da própria sociedade. 

 

Questão 02 - Analise as afirmativas a seguir (1,0 ponto) 

 

I - De acordo com o artigo 14, § 1.º da Lei n.º 6.938/81, o poluidor é obrigado a indenizar e reparar os 

danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente de culpa. 

 

PORQUE 

 

II - Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, os casos de danos ao ambiente 

atraem a aplicação da teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, nem 

mesmo o caso fortuito e a força maior. 

 

a. A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira 

b. A segunda afirmativa é falsa e a primeira é verdadeira. 

c. As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 

d. As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 

 

 

Questão 03 - O Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) é estruturado em seis níveis político-

administrativos diferenciados, em que cada órgão desempenha uma função específica. Entre os órgãos 

que compõem este sistema, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) é: (1,0 ponto) 

 

a. o órgão central a quem cabe promover, disciplinar e avaliar a implantação da Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

b. o órgão consultivo e deliberativo com competência para estabelecer com plena autonomia 

normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.  

c. o órgão central, sendo que as diretrizes protetivas do meio ambiente que edita têm caráter de 

normativa nacional, não cabendo aos estados exercer competência supletiva ou 

complementar.  

d. o órgão consultivo e deliberativo com competência para estabelecer normas, critérios e padrões 

relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional 

dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. 
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Questão 04 - Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com a Lei 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, entende-se como: (1,0 ponto) 

 

 

I.  meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

II. degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. 

III. poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as 

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com 

os padrões ambientais estabelecidos. 

IV. poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 

 

a. Apenas I e II. 

b. Apenas I, II e IV. 

c. Apenas I, III e IV. 

d. Apenas I e III. 

e. I, II, III e IV. 

 

Questão 05 - Um empreendedor pretende desenvolver atividade que utiliza recursos ambientais e é 

potencialmente poluidora. Nesse caso, o órgão de meio ambiente municipal detém a competência para 

o controle ambiental. Nessa situação, (1,0 ponto) 

a.    cabem ao órgão ambiental municipal os estudos ambientais prévios necessários para a emissão 

de licença ambiental. 

b.    poderá dispensar-se o procedimento de licenciamento ambiental se o responsável pelo 

empreendimento assinar termo comprometendo-se a atender a legislação ambiental, em 

especial as normas de qualidade ambiental. 

c.    além da licença ambiental, exige-se que o empreendimento tenha registro no cadastro 

técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 

ambientais. 

d.    se a atividade for exercida em desacordo com a licença ambiental emitida, será necessária, 

para a aplicação de multa, a comprovação de que foram causados danos ambientais 

significativos. 

 

 

Questão 06 - Em 1981, o governo brasileiro lançou a Política Nacional do Meio Ambiente − PNMA, 

criando também o Sistema Nacional do Meio Ambiente − SISNAMA, o qual definiu o licenciamento 

ambiental obrigatório como uma das ferramentas mais importantes da política ambiental do país. Sobre 

o tema,  (1,0 ponto) 
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a. a licença ambiental tem um caráter autorizador, portanto, pode ser cassada pelo órgão 

ambiental, caso as condições necessárias não sejam cumpridas.  

b. quando o empreendedor solicita uma licença ambiental para operar, obrigatoriamente 

deve obedecer às condições do órgão social competente.  

c. solicitar uma licença ambiental é apenas obrigação legal, não se relaciona ao dever 

constitucional de proteger o meio ambiente.   

d. o licenciamento ambiental é obrigatório para toda atividade. Não depende da existência 

ou não de impacto ambiental.  

e. a licença prévia é concedida na fase final do empreendimento, com a aprovação da sua 

localização e concepção.  

 

 

Questão 07 – Acerca do licenciamento ambiental, assinale a alternativa correta: (1,0 ponto) 

 

a. A licença de operação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as 

especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 

controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. 

b. A licença de instalação aprova a localização e concepção do empreendimento, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos 

nas próximas fases de sua implementação. 

c. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 

ambiental. 

d. O estudo prévio de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar dos órgãos 

ambientais responsáveis pelo licenciamento. 

e. A licença prévia autoriza a operação do empreendimento ou atividade. 
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Questões:  
 

 

IMPORTANTE: A prova é individual. A interpretação das questões constitui objeto da presente avaliação e, 

ainda, a fundamentação, a consistência, o raciocínio lógico e a correção gramatical.  

 

 

Questão 1  (1,0 ponto)  

 

“A participação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas surge como uma alternativa para se 

dar concretude e eficácia aos princípios e direitos consagrados na Constituição Federal, sobretudo àqueles de 

caráter prestacional, ou seja, que exigem atuação positiva do Poder Público.  

Neste sentido, a atuação do Judiciário tem lugar na medida em que o Poder Executivo (na função da 

implementação de políticas públicas) e o Poder Legislativo (quando da edição das leis orçamentárias) não se 

mostram capazes de dar efetividade a determinados direitos fundamentais, incorrendo em omissão 

inconstitucional. 

Diante desse panorama, nas últimas décadas, o Judiciário tem atuado de maneira ativa no sentido de impor aos 

gestores públicos o cumprimento de determinadas prestações de natureza constitucional, tentando garantir o 

mínimo existencial ao menos àqueles que buscam a tutela jurisdicional. O principal argumento, aliás, à tal atuação 

ativa do Judiciário, é exatamente garantir as condições mínimas de dignidade ao ser humano diante da ilegítima 

omissão estatal neste mister, é o que se denomina de teoria do mínimo existencial”. 

 

Disponível em: <http://www.eduardorgoncalves.com.br/2015/11/sugestao-de-estudo-para-segunda-fase.html>. Acesso em 22 nov 2018. 

 

O fenômeno da judicialização da política é antes um reflexo do modelo constitucional adotado pelo país do que 

uma manifestação de vontade política pelo Poder Judiciário. 

Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

 

I – O processo de recrudescimento na atuação de instituições como o Ministério Público, em casos principalmente 

ligados à garantia do acesso à saúde e ao fornecimento de medicamentos de alto custo para população em geral, 

comprova a tese da interferência do Poder Judiciário na efetivação de políticas públicas. 

 

PORQUE 

http://www.eduardorgoncalves.com.br/2015/11/sugestao-de-estudo-para-segunda-fase.html
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II – O regular e efetivo exercício das funções institucionais pelo parlamento, em suas esferas estaduais, federais e 

municipais, abre lacunas para a atuação ativa do Poder Judiciário, com o intuito de garantir acesso a itens que se 

revelam indispensáveis à manutenção do princípio da dignidade da pessoa humana.  

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas.    

 

 

Questão 2 (1,0 ponto) 

 

Um argumento válido é uma sequência finita de proposições em que algumas são chamadas premissas e 

assumidas como verdadeiras, e as demais são conclusões que se garantem verdadeiras em consequência da 

veracidade das premissas e de conclusões previamente estabelecidas. 

Suponha que a proposição “Se Josué foi aprovado no concurso e mudou de cidade, então Josué mudou de 

emprego” seja uma premissa de um argumento. Se a proposição “Josué não mudou de emprego” for outra 

premissa desse argumento, uma conclusão que garante sua validade é expressa pela proposição: 

 

a) Josué foi aprovado no concurso e não mudou de cidade. 

b) Josué não foi aprovado no concurso e mudou de cidade. 

c) Josué não foi aprovado no concurso e não mudou de cidade. 

d) Se Josué não mudou de emprego, então Josué não mudou de cidade. 

e) Se Josué não mudou de emprego, então Josué não foi aprovado no concurso. 

 

Questão 3 (1,0 ponto) 

 

A superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do positivismo abriram caminho para um conjunto 

amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do direito, sua função social e sua interpretação. Pós-positivismo é a 

designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a definição das relações entre valores, 

princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica constitucional, e a teoria dos direitos fundamentais, 

edificada sobre o fundamento da dignidade humana. A valorização dos princípios, sua incorporação, explícita ou 

implícita, pelos textos constitucionais, e o reconhecimento, pela ordem jurídica, de sua normatividade fazem parte 

desse ambiente de reaproximação entre direito e ética. BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. 

Tomo III, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 12-3 (com adaptações). 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta quanto à teoria da interpretação e aplicação 

dos princípios e regras constitucionais. 
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a) Princípios, normalmente, relatos objetivos, descritivos de determinadas condutas, são aplicáveis a um 

conjunto delimitado de situações. Assim, na hipótese de o relato previsto em um princípio ocorrer, esse 

princípio deve incidir pelo mecanismo tradicional da subsunção, ou seja, enquadram-se os fatos na previsão 

abstrata e produz-se uma conclusão. 

b) A aplicação de um princípio, salvo raras exceções, se opera na modalidade do tudo ou nada, o que 

significa que ele regula a matéria em sua inteireza ou é descumprido. 

c) Na hipótese de conflito entre dois princípios, só um deles será válido e irá prevalecer. 

d) Os princípios, frequentemente, entram em tensão dialética, apontando direções diversas. Por essa 

razão, sua aplicação se dá mediante ponderação. Diante do caso concreto, o intérprete irá aferir o 

peso de cada.  

e) As regras são normas que ordenam que algo seja realizado, na maior medida possível, dentro das 

possibilidades jurídicas e reais existentes e, por isso, são consideradas mandados de otimização, 

caracterizando-se pela possibilidade de serem cumpridas em diferentes graus. 

 

 

Questão 4 (1,0 ponto) 

 

Segundo Chaim Perelman, ao tratar da argumentação jurídica na obra Lógica Jurídica, a decisão judicial aceitável 

deve satisfazer três auditórios para os quais ela se destina. Assinale a alternativa que indica corretamente os 

auditórios. 

 

a) A opinião pública, o parlamento e as cortes superiores. 

b) As partes em litígio, os profissionais do direito e a opinião pública. 

c) As partes em litígio, o parlamento e as cortes superiores. 

d) As cortes superiores, os organismos internacionais e os profissionais do direito. 

 

 

Questão 5  (1,0 ponto) 

 

 Em consonância com o conteúdo abordado em sala de aula, principalmente no concernente à tipologia 

argumentativa, é correto afirmar quanto ao procedimento analógico que: 

 

a) a norma encontrada pelo intérprete não pode ser utilizada. 

b) a norma encontrada pelo intérprete é denominada paradigma. 

c) a analogia não é meio de integração do Direito. 

d) o hermeneuta não pode aplicar a regra a um caso semelhante. 

e) n.d.a.  

 

Questão 6  (2,0 pontos) 

 

De acordo com o conteúdo abordado em sala de aula, além de material disponibilizado anteriormente, discorra 

acerca dos fenômenos da Judicialização e do Ativismo Judicial, indicando similaridades e apontando diferenças 

entre os mesmos.  
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Ambos os fenômenos necessitam de provocação do Poder Judiciário para a sua efetivação. Os 

entendimentos doutrinários acerca das diferenças residem na esfera de atuação de cada um deles. 

Enquanto no Ativismo Judicial normalmente o Poder Judiciário se manifesta para além da legislação, seja 

através de um entendimento criativo de um magistrado ou de um tribunal, caracterizado por uma 

interpretação nova do direito, na Judicialização o Judiciário atua além de suas competências 

institucionais, com processos decisórios com teor político com clara interferência e repercussão em 

outros poderes como Executivo e Legislativo. 

 

 

Questão 7 (1,0 ponto) 

 

Observe o extrato do texto do Prof. João Mauricio Adeodato e, em seguida, responda o que se pede: 

 

“O termo ethos, ao lado de pathos e logos, designa, na Grécia antiga, uma das dimensões ontológicas (reflexão 

sobre o ser) fundamentais da vida humana. Ética constitui, além da doutrina do bom e do correto, da “melhor” 

conduta, a teoria do conhecimento e realização desse anseio. O postulado inicial aqui é que não apenas aquilo 

que tradicionalmente faz parte da moral, mas também o que hoje se chama o político e o jurídico pertencem ao 

significado do termo ética. (ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 

Saraiva: 2002, p. 185-186). 

Se se considerar que a ética é a doutrina do bom e do correto em relação às condutas que o indivíduo deve 

possuir, pode-se imaginar que um sujeito que se comporta “eticamente” irá desenvolver condutas e conceitos que 

se ajustarão a comportamentos morais dignificantes. O sujeito que mantém suas ações dentro das prescrições do 

que seja considerado bom e correto pode ser denominado de “sujeito ético-moral”. Com base no acima descrito, a 

alternativa que melhor aponta um requisito ou comportamento relativo a um sujeito ético-moral é: 

 

a) ser responsável em suas condutas, conhecendo as causas e os fins de sua ação, o significado de 

suas intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais. 

b) não ter, necessariamente, de controlar interiormente seus impulsos, suas vontades e suas paixões, 

deixando-as fluir livremente.  

c) ser probo, mas não obrigatoriamente reconhecer-se como autor de sua própria ação, nem avaliar os 

efeitos e as consequências dela sobre si e os semelhantes.  

d) ser consciente de si, sem precisar reconhecer a existência dos outros que possam ter a mesma natureza e 

pregam suas mesmas prescrições morais, ou até mesmo contrárias as suas. 

e) dizer o que as coisas são, independentemente do fato de prejudicar ou beneficiar alguém ou a si mesmo. 

Enunciar, pois, juízos sem se preocupar com as consequências de seus pensamentos, já que a verdade 

deve ser, na medida do possível, um valor supremo. 

 

 

“Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, 

além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a 

chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo”. 

Hermann Hesse 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VII - GABARITO Data: 05/12/18 

Professor(a): Patrícia Fortes Lopes Donzele Cielo Turma: 8º 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): Leia, atentamente, o texto abaixo: 

O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou neste ano de 2018 uma Ação de anulação e/ou revogação 

de testamento conjugada com indenização por dano moral. Consta nos autos que a falecida Adélia 

Nogueira Fragoso Vani realizou doação de um bem imóvel, em 17/04/2009, através de documento público, 

em favor de Felipe Cassiano, representado por sua genitora, uma vez que não possuía herdeiros 

necessários. 

Divergem as partes quanto à validade da disposição de última vontade da de cujus, pois os autores 

afirmam que a sra. Adélia possuía deficiência visual grave, na época da lavratura do testamento, o que a 

impedia de ler e assinar qualquer documento. 

(Fonte: TJ-SP - Apelação nº 0002025-86.2012.8.26.0059 - 03/09/2018) 

 

De acordo com tal contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

 

I – O direito de testar é assegurado constitucionalmente e, ainda, que Adélia estivesse cega, seria possível que 

ela testasse validamente por meio da espécie testamento público; pois, nesta espécie, quem escreve o testamento 

é o tabelião ou seu substituto legal.  

 

PORQUE 

 

II – A lei previu que o testamento público seja escrito no livro de notas do tabelião, de acordo com a vontade 

manifestada pelo testador, que, inclusive, pode entregar essa vontade manuscrita ou digitada, devendo o tabelião 

ou seu substituto ler em voz alta, o que asseguraria ao cego ouvir se sua vontade foi atendida.  

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA: 

(a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

(b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

(c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
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Questão 02 (1,0 ponto): Leia parte da notícia publicada pelo Espaço vital intitulada: “Testamento 

favorecendo animais já teve precedente em Porto Alegre”, que segue abaixo: 

Em Porto Alegre, três gatos – desses que se espreguiçam ao sol e fogem faceiros pelos telhados – 

dividiram em 1995 as relações de  uma tradicional família gaúcha, cujos integrantes são donos de um 

apreciável patrimônio amealhado a partir de empresa que explorava uma linha urbana de ônibus e foi a 

primeira a fazer viagens rodoviárias  de Porto Alegre a São Paulo. 

O impasse era sobre a divisão, entre três irmãos e quatro sobrinhos, sobre diversos imóveis, muitas 

jóias e quase R$ 2 milhões (cifra da época - hoje, aproximadamente R$ 9,5 milhões) em dinheiro deixados 

pela advogada. 

Aos 51 de idade, morando numa rica cobertura de 540 metros (na rua Felicíssimo de Azevedo), a 

advogada que vivia de rendas, solteira e sem filhos,  faleceu vitimada por infarto. No levantamento dos 

bens que guarneciam sua morada, os oficiais de justiça, encontraram um documento que se transformou 

no pomo de discórdia: um escrito (juridicamente chamado de codicilo) pelo qual aquele apartamento 

residencial ficava para Puppy, Branquinho e Laika – justamente seus três gatinhos de estimação. 

No contexto do impasse, um dos irmãos queria que o imóvel seguisse como moradia para os três 

bichanos ou que, pelo menos, parte da renda com seu aluguel fosse destinada ao conforto e saúde dos 

felinos, garantidos por visitas periódicas do veterinário. 

A decisão da advogada de deixar o imóvel para os gatos foi tornada sem efeito pela 8ª Câmara Cível 

do TJRS em 09 de abril de 1997. O então relator, desembargador Vasco Della Giustina - atual 3º vice-

presidente do TJRS - concluiu seu voto afirmando que "a doação para os gatos não se constitui nem em 

testamento, nem em codicilo". 

 

Tendo em vista o assunto abordado na notícia acima e sabendo-se que os quatro sobrinhos eram 

filhos de um irmão pré-morto, é de se esperar que a decisão sobre a sucessão do patrimônio da advogada 

falecida tenha sido, como o foi, no seguinte sentido: 

(a) todo o patrimônio fosse partilhado entre os três irmãos da advogada falecida e os sobrinhos que 

representavam o quinhão relativo ao irmão que já morrera. 

(b) todo o patrimônio fosse partilhado apenas entre os três irmãos da advogada falecida, pois que os herdeiros de 

grau mais próximo excluem os mais remotos. 

(c) todo o patrimônio fosse partilhado apenas entre os três irmãos da advogada falecida, pois que o outro irmão 

era pré-morto e não tinha capacidade sucessória para suceder. 

(d) todo o patrimônio fosse partilhado entre os quatro irmãos da advogada falecida; devendo, depois, ser 

transferida a parte do pré-morto para seus filhos – sobrinhos da falecida. 

 
Questão 03 (1,0 ponto): A jurista Giselda Hironaka menciona em sua obra sobre a questão da sucessão 

do cônjuge sobrevivente nas seguintes palavras: 

"(...) E nessa ordem de valores parece ter andado bem o legislador quando elevou o cônjuge e o 

companheiro a sucessores em grau de concorrência com os descendentes e ascendentes do de cujus, 

em quota-parte dependente da verificação de certos pressupostos que serão devidamente analisados 

nos tópicos pertinentes. É que, em fazendo com que o cônjuge supérstite concorra na sucessão do 

morto, premia aquele que esteve a seu lado até o momento de sua morte sem indagar se este 

contribuiu ou não para a aquisição dos bens postos em sucessão. Mas não deixa também de privilegiar 

os descendentes do autor da herança, garantindo-lhes meios de iniciar ou dar continuidade a suas 
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vidas. E, na falta destes últimos, não esquece nem nega privilégio aos ascendentes do de cujus, 

responsáveis, no mais das vezes, pela formação e caráter do descendente falecido. Em assim agindo, o 

legislador demonstrou sapiência digna de nota e parece ter-se enquadrado entre aqueles que vêem 

como fundamento do direito sucessório não apenas o direito de propriedade em sua inteireza como 

também o direito de família, com o intuito de protegê-la, uni-la e perpetuá-la, como parecem ter querido 

os antigos mestres".  

(Fonte: Hironaka, Giselda Maria F. N., Comentários ao Código Civil, vol. 20, coord. Antônio Junqueira 
de Azevedo, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 14) 

 

Diante das regras legais sobre a sucessão e do que foi trabalhado em sala de aula, analise as 

afirmativas a seguir: 

I - O cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário, qualquer que seja o regime de bens do casamento . 

II - O cônjuge sobrevivente, a depender do regime de bens do casamento, pode não concorrer com os 

descendentes. 

III - O cônjuge sobrevivente, a depender do regime de bens do casamento, pode não concorrer com os 

ascendentes. 

IV – O cônjuge sobrevivente concorre com os colaterais qualquer que seja o regime de bens. 

Assinale: 

(a) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas. 

(b) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas. 

(c) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas. 

(d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(e) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas. 

 
Questão 04 (1,0 ponto): Leia parte da ementa do julgado abaixo do TJ-SC neste ano de 2018: 
 
CIVIL. SUCESSÕES. TESTAMENTO CERRADO. DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE VERSANDO SOBRE 

PATRIMÔNIO E COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL, INSTITUÍDO SOB O ENCARGO OU CONDIÇÃO DE 

PRESERVAR O NOME DO SEU FUNDADOR. ESPÉCIE DENOMINADA DE LEGADO MODAL OU SOB 

CONDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DA LIBERALIDADE POR 

DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO ÂNUO DE QUE TRATA O 

ART. 178, § 6º DO CC. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. BUSCA DA 

REAL VONTADE DO TESTADOR. DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PELO LEGATÁRIO. (...). (TJSC - AC: 

00005615820098240036, Rel.: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 30/08/2018) 

 

Tendo em vista o julgado acima e o que foi trabalhado em sala de aula sobre o assunto, assinale a 

alternativa correta: 

(a) com o descumprimento do encargo em questão pelo legatário, ocorrerá a reversão do que havia sido 

legado ao monte-mor, a ser partilhado entre os herdeiros legítimos do falecido, existentes à época de sua 

morte.  

(b) com o descumprimento do encargo em questão pelo legatário, ocorrerá a reversão do que havia sido legado 

ao monte-mor, a ser partilhado entre os herdeiros necessários do falecido, existentes à época de sua morte. 
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(c) com o descumprimento do encargo em questão pelo legatário, ocorrerá a partilha do que havia sido legado 

entre os herdeiros testamentários do falecido, uma vez que a vontade real não era que fosse partilhado pela 

ordem de vocação hereditária. 

(d) com o descumprimento do encargo em questão pelo legatário, passa a possibilidade de aceitá-lo ao herdeiro 

do legatário. 

 

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

 

O Direito Sucessório representa a área do Direito Civil que regulamenta a transferência de 

patrimônio do morto para os herdeiros. Um dos campos mais discutidos do tema se baseia na 

possibilidade ou não de se destinar maior parcela da herança a um dos filhos e o que a lei determina a 

respeito disso. De fato, a sucessão hereditária é um tema complexo e com muitas minúcias, razão pela 

qual não são raras as dúvidas, mesmo entre os operadores do Direito. 

 

Deste modo, vamos supor que haja uma família com quatro irmãos, cujo pai é falecido e a mãe, que 

cuidava dos negócios, precisou se afastar da rotina de trabalho por motivos de saúde. Apenas um dos 

filhos continuou cuidando da empresa da família, enquanto os outros três mantiveram suas profissões. 

Caso fosse de sua vontade, a mãe poderia doar uma maior parte da herança para este filho que se dedicou 

ao interesse familiar? 

(Fonte: Jornal Valor Econômico - Direito Sucessório: os pais podem doar parcela maior da herança para 

um dos filhos?16/08/2017) 

 

Respondendo o questionamento do texto acima de acordo com a lei civil, é correta a alternativa: 

(a) Sim, desde que ela deixe em testamento a explicitação do motivo que a levou a deixar parcela maior da 

herança para esse filho. 

(b) Sim, mas a liberdade para ela testar parcela maior da herança para esse filho estaria limitada a parte 

disponível de seus bens. 

(c) Não, porque a lei prevê que os herdeiros da mesma classe e grau recebam a mesma quantia de herança. 

(d) Não, pois seria um contrassenso a lei permitir que uma mãe possa beneficiar mais um filho em detrimento dos 

outros, uma vez que a Constituição Federal proibiu o tratamento desigual entre filhos. 

 

Questão 06 (1,0 ponto): A advogada Lorena Lucena Tôrres publicou em 26 de novembro de 2017 

artigo intitulado “Qual a finalidade de um testamento? Preciso de um advogado?” no qual se pode ler o 

seguinte trecho:  

“Hoje recebi uma ligação aflita, de um familiar querendo saber o que precisaria para confeccionar 

um testamento. Logo de pronto iniciei inúmeras perguntas, se a pessoa que iria fazer o testamento era 

capaz (para ser válido), se haviam herdeiros necessários (filhos/pais/cônjuges) e se existia alguma união 

estável. 

Eis o grande problema, muitas pessoas se “juntam” e não percebem a importância de delimitar o 

regime de bens. Nesse caso em específico, havia uma união estável de mais de 6 anos e indaguei se 

algum bem teria sido adquirido na constância da união. 

Tão logo a surpresa da pessoa, e, ao mesmo tempo, sua indignação, pois não concordava em ter 

que dividir bens com alguém que não era “casado” com seu familiar. Pois é, fica aqui a lição: sempre 
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procure um advogado ou advogada, para discutir sua situação financeira e demais pendências! Uma boa 

assessoria jurídica diminui e muito os problemas futuros. Assim, vou adentrar no tema do testamento”. 

 

Tendo em vista o assunto abordado na notícia acima e o que foi trabalhado em sala de aula, assinale 

a alternativa correta: 

(a) o STF julgou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil, no ano passado, resultando que o companheiro 

não figura na ordem de vocação hereditária, devendo ser beneficiado em testamento para que receba algo do 

outro companheiro no âmbito das sucessões. 

(b) o STF julgou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil, no ano passado, resultando que o 

companheiro deve figurar na ordem de vocação hereditária tal qual o cônjuge no âmbito das 

sucessões. 

(c) o STF julgou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil, no ano passado, resultando que o companheiro 

passou a ser herdeiro necessário ao lado dos descendentes, ascendentes e cônjuge.  

(d) o STF julgou inconstitucional o art. 1.790 do Código Civil, no ano passado, resultando que o companheiro 

só receberá algo se tiver meação, deixando de ser herdeiro legítimo. 

 

Questão 07 (1,0 ponto): Pedro é militar e teme que possa falecer pelo risco diário da sua profissão. Tem a 

intenção de deixar seus bens imóveis distribuídos entre os parentes que deseja beneficiar, evitando que 

ocorram brigas desnecessárias após sua morte. Em conformidade com o que foi trabalhado em sala de 

aula, assinale a alternativa que corresponde ao conselho correto a ser dado a ele: 

(a) Como é militar, a lei traz para Pedro a opção do testamento militar, que ele poderá optar por fazer na forma 

pública, particular ou cerrado. 

(b) Caso opte por fazer o testamento público, Pedro poderá escrevê-lo, fazendo suas declarações e entrega-las ao 

tabelião, para que transcreva no seu livro de notas. 

(c) Caso opte por fazer o testamento cerrado, necessitará levá-lo para ser aprovado pelo tabelião ou seu 

substituto legal, preservando seu conteúdo em segredo, pois nem o tabelião que apenas o aprova 

conhecerá seu conteúdo.  

(d) Caso opte por fazer o testamento particular, Pedro poderá até fazê-lo sem testemunhas, desde que explique 

por escrito a situação de risco diário da sua profissão e que teme morrer, assinando o testamento. 

(e) Pedro poderá optar por fazer um codicilo, que é bem mais simples, tratando-se também de disposição de 

última vontade, tal qual o testamento. 

 

Questão 08 (1,0 ponto): A advogada Ivone Zeger escreveu na Revista Visão Jurídica (Edição 135) artigo 

intitulado “Antes tarde do que nuca”, no qual fala sobre o reconhecimento de paternidade. Leia-se um 

trecho do referido artigo a seguir: 

“Vira e mexe se lê nos jornais que alguém famoso – artista pop, jogador de futebol ou um dos dez 

homens mais ricos do mundo – teve de reconhecer a paternidade de uma criança que até então ninguém 

sabia da existência. O fato vira notícia por conta, justamente, do que significa ser filho de alguém famoso 

ou muito, muito rico. Nesses casos, sem se pesar os prejuízos emocionais, ter a paternidade reconhecida 

é como ganhar na loteria”. 

Tendo em vista o assunto abordado na notícia acima e o que foi trabalhado em sala de aula, assinale 

a alternativa correta: 
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(a) Não há possibilidade do reconhecimento de filho por testamento, pois a lei determina que sejam tratadas 

questões apenas patrimoniais em seu conteúdo. 

(b) Uma vez reconhecida a paternidade pela forma testamentária, não cabe arrependimento, não sendo possível 

revogar ou anular o testamento. 

(c) Comprovando que foi enganado, o testador poderá conseguir revogar o reconhecimento de paternidade que 

fez em testamento. 

(d) O reconhecimento de filho pela via testamentária independe do vínculo biológico entre o testador e o 

beneficiário dessa disposição, sendo sempre irrevogável. 

 

"A vontade de vencer, o desejo de sucesso, o desejo de atingir seu pleno potencial. Estas são as chaves 
que irão abrir a porta para a excelência pessoal" (Confúcio) 

 
Boa avaliação! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO II - GABARITO Data: 03/12/18 

Professor(a): MARINA RAFHAELA CARVALHO DE ARAÚJO Turma: 8º 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:  

 
01) Henrique e Bruno são empregados da Lanchonete “R” Ltda. Em razão da prática de crimes 
diversos alheios ao ambiente de trabalho, ambos estão sendo processados criminalmente, mas 
continuam trabalhando normalmente, não faltando sem justificativa ao serviço. Esta semana a 
sentença penal condenatória de ambos transitou em julgado, e Henrique terá que cumprir pena 
em regime inicial fechado; já Bruno foi condenado à pena de reclusão mas com suspensão da 
execução da pena. Nesse caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a 
empregadora  
 
a) poderá rescindir por justa causa ambos os contratos de trabalho em razão do trânsito em 
julgado das sentenças penais condenatórias.  
 
b) poderá rescindir por justa causa apenas o contrato de trabalho de Henrique. 
 
c) não poderá rescindir por justa causa nenhum dos contratos de trabalho, uma vez que não se 
trata de hipótese legal autorizadora da rescisão contratual nesta modalidade. 
 
d) poderá rescindir por justa causa o contrato de trabalho tanto de Henrique quanto de Bruno, 
uma vez que, por terem cometido crimes, é configurado ato de improbidade, bem como mau 
procedimento, condutas autorizadoras da rescisão contratual nesta modalidade.  
 
e) não poderá rescindir por justa causa nenhum dos contratos de trabalho, uma vez que são 
hipóteses específicas que caracterizam interrupção contratual.  
 
02)  
 

Justiça mantém demissão por justa causa por uso indevido do Facebook 

 
 
A Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná considerou legítima a demissão por justa causa 
aplicada pelo Supermercado Angeloni, em Londrina, a um repositor que usou a rede social para atacar a imagem 
da empresa. O trabalhador foi contratado em outubro de 2012 e estava insatisfeito porque em seu cartão do 
programa de fidelidade Dotz constou, por equívoco, um nome feminino. A empresa teria pedido um prazo de 10 
dias para solucionar o problema. 
Demitido por justa causa em agosto de 2013, após postar comentários ofensivos contra o sistema Dotz adotado 
pela empresa, o repositor acionou a Justiça do Trabalho pedindo a conversão da dispensa para sem justa causa. 

http://www.sindigraficos.com.br/wp-content/uploads/2014/09/demissaojustacausa.jpg
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Pediu também indenização por danos morais, alegando que foi vítima de comentários maldosos de seus colegas, 
que diziam que Maristela Gomes (nome que constava em seu cartão Dotz) seria seu “nome de guerra”. 
O juiz Sérgio Guimarães Sampaio, da 8ª Vara do Trabalho de Londrina, indeferiu os pedidos do trabalhador, que 
recorreu. Os desembargadores da Primeira Turma consideraram a dispensa por justa causa legítima e em 
conformidade com os requisitos constantes do artigo 482 da CLT. “A dispensa se revela correta, já que os fatos 
ocorridos são suficientemente graves, capazes de quebrar a confiança, estando, portanto, preenchidos os 
requisitos pertinentes à aplicação da justa causa, como a imediatidade da pena, o nexo de causalidade e a 
proporcionalidade”, diz a decisão. 
A Turma entendeu que não ficaram comprovados os danos morais alegados, já que a testemunha apresentada 
pelo repositor confessou não ter presenciado nenhuma chacota contra ele, apenas soube por terceiros, o que 
“fragilizou seu depoimento”. Os desembargadores ponderaram ainda que “é preciso cautela no deferimento de 
danos morais” para evitar que qualquer atrito ou dissabor resulte em disputa judicial, com invocação de direitos 
constitucionais. Da decisão cabe recurso. O número do processo foi omitido para preservar a identidade do 
trabalhado. (Disponível em: http://www.sindigraficos.com.br/justica-mantem-demissao-por-justa-causa-por-uso-
indevido-do-facebook/. Acesso em 22 nov. 2018). 

 

A partir do texto abaixo avalie as asserções a seguir e a relação entre elas: (valor 1,0) 
 
I. Para que ocorra a justa causa, faz-se necessária à observância dos seguintes elementos: 
a) atualidade; b) proporcionalidade com a pena que a enseja; c) não ter acarretado outra 
punição (non bis in idem); e d) ser determinativa da rescisão, que no caso restaram 
devidamente comprovadas. 
 

PORQUE 
 
II. O empregado cometeu falta grave “divulgação de comentários contra o sistema Dotz no 
facebook”, o que acarretou a quebra da confiabilidade na relação de emprego, sendo que a 
falta foi cometida e logo punida, não configurando o perdão tácito da conduta. Outrossim, a 
punição adotada deve ser obrigatoriamente tomada pelo empregador quando configurada 
hipótese elencada no artigo 482 da CLT. 
 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa correta da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta da I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
03) Analise e responda: (valor 1,0) 
 
Joana trabalha em uma padaria e, há algum tempo, o seu empregador vem demonstrando 
insatisfação com o serviço prestado por ela. Por sua vez, Joana também está insatisfeita com 
as medidas que vêm sendo adotadas pelo seu empregador. Por tais razões, o empregador e 
Joana decidiram, por mútuo acordo, extinguir o contrato de trabalho. 
 
Nessa situação hipotética, Joana terá direito: 
 
a) à integralidade de todas as verbas trabalhistas. 
 
b) a metade do aviso prévio, se indenizado, além da habilitação no programa de seguro-
desemprego.  
 
c) a metade da indenização sobre o saldo do FGTS, além da movimentação da conta vinculada 
desse fundo, limitada a 50% do valor dos depósitos. 
 
d) a metade de todas as verbas trabalhistas, mas não terá direito a habilitação no programa de 
seguro-desemprego. 

http://www.sindigraficos.com.br/justica-mantem-demissao-por-justa-causa-por-uso-indevido-do-facebook/
http://www.sindigraficos.com.br/justica-mantem-demissao-por-justa-causa-por-uso-indevido-do-facebook/
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e) a metade da indenização sobre o saldo do FGTS, cuja conta vinculada poderá ser 
movimentada até o limite de 80%, e metade do aviso prévio, se indenizado, bem como à 
integralidade das demais verbas trabalhistas, mas não terá direito a habilitação no 
programa de seguro-desemprego. 
 
 

 
04) A partir da imagem abaixo colacionada analise a responda as assertivas, assinalando a 
correta: (valor 1,0) 

 
Disponível em: 
<https://tw.123rf.com/photo_16341914_%E8%80%81%E9%97%86%E6%98%AF%E8%AA%B0%E4%B8%8D%E9%AB%98%E8%88%88%E7
%B5%A6%E5%83%B1%E5%93%A1%E7%9A%84%E5%8D%A1%E9%80%9A%E6%8F%92%E5%9C%96.html. Acesso em 23 nov. 2018. 
 

a) O empregado submetido, pelo empregador e superiores hierárquicos com rigor excessivo 
enseja a rescisão do contrato de trabalho na modalidade “rescisão indireta”, onde há “justa 
causa” do empregador, sendo que neste caso o empregado perceberá todas as verbas 
devidas na modalidade de extinção contratual conhecida como rescisão sem justa causa do 
contrato de emprego. Na figura acima infere-se uma situação dessas, aplicável, portanto, a 
alínea “” do artigo 483 da CLT. 
 
b) A partir da situação percebida na figura acima colacionada tem-se que o empregado 
poderia também ser reparado por danos morais e até materiais, a serem verificados a partir 
da análise dos que foram gerados ou mesmo agravados pela conduta do empregador que, 
visivelmente, o tratou com rigor excessivo. 
 
c) a falta de pagamento de salários configura a hipótese de não cumprimento do 
empregador das obrigações do contrato e, portanto, autoriza a rescisão indireta do mesmo, 
normalmente configurada por uma mora de três meses. 
 
d) como na gravura acima colacionada, mesmo que um empregado deixe de cumprir com 
qualquer obrigação no contrato de trabalho, ao empregador é vedada qualquer reação mais 
enérgica no sentido de até mesmo “gritar” e “esbravejar” com o empregado, pois lhe é 
permitido exercer o poder disciplinar, mas com limites, como tratar com respeito e educação 
os seus empregados. 
 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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05) Analise:  
 

2ª Turma reverte rescisão indireta de contrato de trabalho em rescisão sem justa causa 
Atualizado em 23/08/2018 
 
A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás) reverteu sentença proferida pelo Juízo 
da 13ª Vara do Trabalho de Goiânia, que declarou rescisão indireta do contrato de trabalho de uma operadora em 
telefonia, para reconhecer a rescisão por dispensa sem justa causa com seus reflexos trabalhistas. A decisão, 
unânime, acompanhou o voto do relator, desembargador Eugênio Cesário Rosa. 
A autora da ação trabalhista pretendia obter a declaração de rescisão indireta do contrato de trabalho, alegando o 
descumprimento de obrigações contratuais por parte da empresa contratante. O Juízo da 13ª Vara do Trabalho de 
Goiânia deferiu o pedido da reclamante e declarou a rescisão indireta do contrato de trabalho da autora. 
A reclamada recorreu ao TRT18 para questionar a decisão, alegando que o pedido de rescisão indireta perdeu 
seu objeto em razão da dispensa por justa causa aplicada por abandono de emprego, após a propositura da 
reclamação. 
O relator, desembargador Eugênio Rosa, destacou no início de seu voto o princípio trabalhista de continuidade da 
relação de emprego. Tal axioma, de acordo com o magistrado, busca proteger o vínculo laboral e tem ampla 
finalidade social. “Por isso se exige a configuração de modo robusto dos alegados motivos graves e relevantes 
para declaração da ruptura indireta do contrato firmado entre empregado e empregador”, afirmou Eugênio Rosa. 
O desembargador ressaltou ser do trabalhador o ônus da prova quando houver interesse em se declarar o 
rompimento indireto do contrato empregatício por justo motivo cometido pelo empregador. Já em situação inversa, 
quando ocorrer a dispensa por justa causa, prosseguiu o relator, o ônus de comprovar os requisitos é do 
empregador. 
Eugênio Rosa analisou os fatos constantes nos autos e entendeu que a situação apresentada gerou dúvida ou 
incerteza para a empresa justificar a determinação de devolução do vale-transporte, o que seria um dos pontos 
pelos quais a trabalhadora alegava a ruptura indireta do contrato. “E mais, ainda que se comprovasse que a 
empregadora tenha sido devedora de parcela deste no referido mês, tal falta, além de acobertada pela situação, 
nunca foi suficiente para configurar falta patronal grave e fundamento para rescisão contratual indireta”, concluiu o 
relator para reformar a sentença e cassar o reconhecimento de rescisão indireta do contrato de trabalho. 
Contudo, em relação à alegação da reclamada de abandono de emprego pela autora, o desembargador Eugênio 
Rosa esclareceu que a ruptura do contrato de trabalho por meio de abandono de emprego, pressupõe o elemento 
objetivo consistente no afastamento do serviço por um período, em regra, de 30 dias. “Cabe destacar que referida 
figura constitui falta grave atribuída ao empregado e deve ser cabalmente comprovada”, afirmou o relator. 
O magistrado destacou a inexistência de produção de prova oral acerca do término do contrato de trabalho, sendo 
incontroverso que a reclamante não mais compareceu ao trabalho a partir de 6 de março de 2018. Ele salientou 
que, embora a reclamada tenha enviado um telegrama para a empregada retornar ao trabalho, a empresa não 
conseguiu demonstrar o requisito objetivo para a configuração do abandono de emprego, o que ensejaria a justa 
causa alegada pela reclamada. 
Com esses argumentos, o desembargador entendeu ser necessária a reversão da rescisão contratual de justa 
causa para declarar a modalidade de dispensa da operadora de telefonia como sendo imotivada com os reflexos 
trabalhistas decorrentes dessa ruptura contratual. Assim, Eugênio Rosa deu parcial provimento ao recurso, sendo 
acompanhado pelos demais membros da Turma. 
PROCESSO 0010385-15.2018.5.18.0013 (Disponível em: http://www.trt18.jus.br/portal/noticias/2a-turma-reverte-
rescisao-indireta-de-contrato-de-trabalho-em-rescisao-sem-justa-causa/ . Acesso em 27 nov. 2018). 
 
Para TST, rescisão indireta é um trunfo do empregado contra mau empregador 
 
Meses sem receber salário, recolhimento irregular do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) pela 
empresa e situações constrangedoras de assédio moral são faltas graves do empregador que fazem os 
empregados com frequência recorrerem à Justiça do Trabalho para buscarem o reconhecimento de rescisão 
indireta do contrato de trabalho. 
Cada vez mais utilizada pelos trabalhadores quando os empregadores descumprem o contrato de trabalho, a 
rescisão indireta já foi chamada de "justa causa patronal" pelo ministro Renato de Lacerda Paiva, do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). Para ser reconhecida em juízo, a rescisão indireta deve se encaixar em algumas das 
situações listadas pelo artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Reconhecida a rescisão indireta, o empregador tem que pagar ao ex-funcionário todas as verbas rescisórias, da 
mesma forma como se o tivesse demitido imotivadamente, inclusive a indenização de 40% sobre o FGTS. Isso 
porque a rescisão teve origem em uma quebra de contrato por parte do empregador. 
Apesar da iniciativa formal para a rescisão também ser do empregado, a motivação é diferente da do pedido de 
demissão, situação em que o trabalhador pede para sair da empresa por interesses pessoais e por essa razão 
não tem direito a nenhuma indenização nem liberação de FGTS. 
O TST examinou em 2012 inúmeros processos envolvendo rescisão indireta. Pelas diversas Turmas e pela Seção 
Especializada em Dissídios Individuais passaram casos em que os empregados, por não tolerarem mais o 

http://www.trt18.jus.br/portal/noticias/2a-turma-reverte-rescisao-indireta-de-contrato-de-trabalho-em-rescisao-sem-justa-causa/
http://www.trt18.jus.br/portal/noticias/2a-turma-reverte-rescisao-indireta-de-contrato-de-trabalho-em-rescisao-sem-justa-causa/
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comportamento abusivo do empregador, pediram demissão ou até abandonaram seus empregos, e depois 
ajuizaram ação pedindo reconhecimento da rescisão indireta. 
Cláusulas econômicas do contrato 
Compromisso essencial do empregador, a falta de pagamento de salário foi causa de rescisão indireta de 
trabalhadores rurais que ficaram meses sem receber salário, em um dos casos com ocorrência inclusive de fraude 
envolvendo sindicato que homologou pedido de demissão em vez de rescisão indireta. Em um dos casos, o 
empregado tentou mas não conseguiu receber também indenização por danos morais. 
A falta de pagamento de salários por três meses, só que desta vez tendo como foco uma multa de cerca de R$ 2 
milhões, envolveu um jogador de futebol profissional conhecido como o meia Branquinho. Ele buscou na JT o 
reconhecimento da rescisão indireta do contrato com o Rio Preto Esporte Clube e cobrou em juízo a multa 
milionária referente à cláusula penal estipulada em contrato para o caso de alguma das partes, atleta ou clube, 
descumprir o contrato. 
A rescisão indireta foi reconhecida, mas a multa aplicada não foi a que o atleta pretendia. O TST entendeu que a 
rescisão do contrato do jogador de futebol pela falta de pagamento de três meses de salário, como no caso, 
acarreta ao clube o pagamento da multa do artigo 479 da CLT, e não da cláusula penal prevista no contrato de 
trabalho do atleta. 
Outro atleta que também conseguiu o reconhecimento da rescisão indireta, mas desta vez pela falta de 
pagamento de parcelas relativas ao direito de uso da imagem, foi o ex-jogador do São Paulo Futebol Clube 
conhecido como Dill. A Sexta Turma condenou o clube ao pagamento do valor respectivo, no total de R$ 469 mil 
(referente a julho de 2004), concluindo que, mesmo não tendo natureza salarial, as parcelas estipuladas no 
contrato de cessão de imagem eram parte acessória do contrato de trabalho. 
Outra falta grave do empregador, de cunho econômico, que é motivo para a rescisão indireta de contrato de 
trabalho, conforme alínea "d" do artigo 483 da CLT, é a ausência de recolhimento ou o recolhimento irregular de 
FGTS. Esse entendimento foi aplicado pela Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1), ao 
examinar o recurso de um professor do Paraná, e pelas Oitava e Quinta Turmas, que analisaram processos 
originados com reclamações, respectivamente, de um contador e de uma professora paulistas. 
Ao tratar do assunto na SDI-1, o ministro Renato Paiva destacou que o recolhimento do FGTS, por ter natureza 
alimentar, é "cláusula contratual imprescindível à manutenção, à sobrevivência e à dignidade do trabalhador". E 
mais: ele considera que o reconhecimento da rescisão indireta supõe a ocorrência de "justa causa patronal". 
Ainda de caráter econômico foi a falta cometida pela empregadora de uma servente de limpeza que ficou sem 
receber vale-transporte da empresa, apesar de descontado do salário dela, que chegou a gastar cerca de 41% do 
salário com transporte. A trabalhadora conseguiu não só o reconhecimento da rescisão indireta como também 
uma indenização por danos morais de R$ 10 mil. 
Constrangimento moral 
Nos casos de ofensas verbais a um trabalhador rural que protestou por melhores condições de trabalho e foi 
demitido por justa causa; revistas íntimas visuais que geravam atitudes e comentários constrangedores e 
vendedor vítima de discriminação homofóbica, além de haver reconhecimento da rescisão indireta, também houve 
obrigação do pagamento de indenização por danos morais por parte dos empregadores. 
A falta de segurança no trabalho, criando trauma psicológico em um empregado que viu colegas serem vítimas de 
acidente com botijões de gás e era obrigado a trabalhar sem condições, levou-o a pedir demissão. Ele obteve a 
conversão do pedido de demissão em rescisão indireta, com base na alínea "c" do artigo 483. 
Artigo 483 da CLT 
A rescisão indireta tem como base esse artigo da CLT. Ele prevê que o empregado pode considerar rescindido o 
contrato e pleitear indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, proibidos por lei, 
contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; for tratado pelo empregador ou superiores hierárquicos com 
rigor excessivo; e correr perigo evidente de mal considerável. 
Além disso, o mesmo ocorre se o empregador não cumprir as obrigações do contrato; reduzir o seu trabalho, 
realizado por peça ou tarefa, reduzindo salário; ou ele ou seus prepostos praticarem ato lesivo da honra e boa 
fama contra o empregado ou pessoas de sua família ou ofenderem-no fisicamente, exceto em legítima defesa ou 
de outra pessoa. (Disponível em:https://www.fenae.org.br/portal/rn/informacoes/noticias-fenae/para-tst-rescisao-
indireta-e-um-trunfo-do-empregado-contra-mau-empregador.htm . Acesso em 27 nov. 2018). 
 

 
A partir dos textos acima transcritos avalie as asserções a seguir e a relação entre elas: (valor 
1,0) 
 
I. O TRT da 18ª região, por meio da 2ª Turma, ao reformar a sentença de primeiro grau que 
havia reconhecido a rescisão indireta do contrato de trabalho, para resilição contratual sem 
justa causa, o que em termos econômicos não significou tanto para o trabalhador, pois as 
verbas pagas quando da extinção contratual, nos dois casos, são as mesmas. 
 

PORQUE 

https://www.fenae.org.br/portal/rn/informacoes/noticias-fenae/para-tst-rescisao-indireta-e-um-trunfo-do-empregado-contra-mau-empregador.htm
https://www.fenae.org.br/portal/rn/informacoes/noticias-fenae/para-tst-rescisao-indireta-e-um-trunfo-do-empregado-contra-mau-empregador.htm
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II. No caso sob enfoque não se vislumbrou a comprovação de uma das causas justificadoras 
para a rescisão indireta do contrato de trabalho, insculpidas no artigo 483 da CLT, ônus esse 
que seria do empregado, tendo em vista que nesse caso aplicou-se a regra geral do ônus da 
prova. Ainda, é fácil perceber que o TST tem sido mais rigoroso com o empregador na 
análise das lides afetas a tal matéria, por considerar como um direito excepcional do 
empregado contra o empregador que descumpre com suas obrigações contratuais.  
 
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é justificativa correta da I. 
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa correta da 
I. 
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) As asserções I e II são proposições falsas. 
 
06) Carolina, Mariana e Antônio são empregados da empresa Viação Mar Azul Ltda. Carolina 
foi contratada por prazo determinado e descobriu que está grávida. Mariana, contratada por 
prazo determinado, recentemente sofreu um acidente de trabalho e encontra-se afastada de 
suas atividades profissionais, pelo órgão previdenciário. Antônio, por sua vez, contratado por 
prazo indeterminado, acaba de registrar sua candidatura a cargo de vice-presidente da CIPA. 
Neste caso, nos termos da lei trabalhista vigente e do entendimento sumulado do TST, é 
correto afirmar: 
 
a) O desconhecimento da empresa Viação Mar Azul Ltda. do estado gravídico de Carolina 
afasta o direito ao pagamento de indenização decorrente da estabilidade gestante, existente 
desde a comunicação da gravidez até cinco meses após o parto. 
 
b) Mariana goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. 
 
c) Carolina não tem direito à estabilidade provisória, existente desde a confirmação da gravidez 
até 5 meses após o parto, pois foi admitida mediante contrato por tempo determinado. 
 
d) Fica vedada a dispensa de Antônio, a partir do momento da data da eleição a cargo de vice 
presidente, até 1 ano após o final do seu mandato, inclusive se fosse como suplente. 
 
e) Antônio teria direito à estabilidade, mesmo que o registro da candidatura a cargo de vice-
presidente da CIPA tivesse sido realizado durante o período de aviso prévio, ainda que 
indenizado. 
 
07) Analise as seguintes afirmativas sobre procedimentos a serem executados por 
empregadores para cumprimento de exigências legais relativas ao FGTS e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

( ) Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, este está obrigado a 
depositar, na conta vinculada do trabalhador no FGTS, os valores relativos aos depósitos 
referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não tiver sido recolhido, 
sem prejuízo das cominações legais. 

( ) Na hipótese de despedida pelo empregador com justa causa, este deve depositar, na conta 
vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a 40% do montante de todos os depósitos 
realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos dos 
respectivos juros. 

( ) Os empregadores são obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta 
bancária vinculada do trabalhador no FGTS, a importância correspondente a 8% da 
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remuneração paga, no mês anterior, a cada trabalhador, tomando como base o salário 
registrado em carteira. 

( ) Os empregadores são obrigados a comunicar mensalmente aos trabalhadores os valores 
recolhidos ao FGTS, em conta bancária vinculada do trabalhador no FGTS, e repassar-lhes 
todas as informações sobre suas contas vinculadas recebidas da Caixa Econômica Federal ou 
dos bancos depositários. 

Assinale a sequência correta: (valor 1,0) 

a) V F V F 

b) V F F V 

c) F V F V 

d) F V V F 

e) F F F V 

 

08) Para responder à questão, considere o depoimento abaixo. 

 

PRIMEIRA TESTEMUNHA CONVIDADA PELA RECLAMADA. JOSÉ DA SILVA, RG 0000000000, brasileiro, 
casado, nascido em 08/10/1970, vendedor, residente na rua das Casas, número 1, N/C. Advertido e 
compromissado. Depoimento: que trabalha na reclamada desde novembro de 2013; que a chefe do depoente é 
Kelly; que Kelly é gerente; que Kelly passa as metas e auxilia os vendedores; que o reclamante era vendedor; que 
às 8 horas há uma reunião com a gerente; que Kelly dá orientações, feedback, passa o roteiro; que durante a 
reunião há práticas motivacionais, como o grito de guerra e a canção da vitória, cantada por todos ao final da 
reunião; que depois da reunião estão liberados; que a maior parte da jornada é fazendo vendas externas; que 
trabalham no horário comercial; que já aconteceu de o depoente trabalhar após esse horário, mas por opção sua; 
que o depoente trabalha até mais tarde quase todos os dias, pois recebe por comissão e têm metas a cumprir; 
que não sabe se o reclamante já trabalhou até mais tarde; que foi o depoente quem indicou o reclamante para 
trabalhar na empresa; que a reclamada dá chance para novas contratações; que, se um vendedor fica 3 meses 
consecutivos abaixo da média de vendas, dá lugar para outra pessoa; que a média é o total de vendas dividido 
pelo número de vendedores; que não há nenhum tipo de preferência ou proteção no desligamento; que o critério é 
o mérito; que Gonçalo é o supervisor; que ele é o superior hierárquico de Kelly; que Gonçalo participa da reunião 
uma vez por mês, no último dia útil; que Gonçalo coloca uma lata de energético na mesa do vendedor que está no 
topo do ranking e todos aplaudem; que na mesa de quem está em último coloca uma tartaruga de pelúcia e todos 
vaiam; que é uma brincadeira entre os vendedores e a chefia; que o depoente não vê maldade nisso; que o 
depoente utiliza o veículo da reclamada; que deixa o veículo na empresa ao término da jornada; que há uma 
pessoa que cuida da manutenção e do abastecimento; que o depoente faz 40 minutos de intervalo, por opção sua, 
não sabendo informar com relação ao reclamante; que todos os vendedores participam da reunião diária; que 
todos os vendedores utilizam veículo da empresa; que os vendedores têm acesso às vendas efetivadas pelos 
demais, após o final do mês, pela intranet, pois a reclamada preza pela transparência e por critérios objetivos; que 
Kelly faz cobranças, mas nada exagerado; que há vendedores que necessitam de uma cobrança maior, mais 
incisiva; que Kelly passa orientações durante o dia por telefone; que o reclamante estava bastante desmotivado 
nos últimos meses; que soube que o reclamante efetuou vendas para familiares para não ficar abaixo da média, 
mas não houve determinação da reclamada nesse sentido; que o depoente se dava bem com o reclamante, mas 
nos últimos meses ele estava muito mal-humorado e se isolou dos demais; que o depoente acredita que ele 
tivesse problemas pessoais, mas não pode afirmar com certeza; que Kelly conversou com o reclamante em sua 
sala; que Kelly disse que o reclamante foi agressivo; que, depois disso, o reclamante não apareceu mais; que não 
sabe se o reclamante foi despedido ou pediu demissão; que acredita que ele tenha pedido para sair, pois viu ele 
trabalhando no shopping poucos dias depois. Nada mais. 

Com base no depoimento transcrito, analise as alternativas a seguir e marque a correta: 

 

a) A situação narrada configura uma hipótese de assédio moral no ambiente de trabalho, pelo 
que a responsabilidade por dano prevista no Código Civil aplica-se em matéria trabalhista, com 
apuração da responsabilidade contratual e extracontratual, o que no caso poderia se inferir que 
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o reclamante tem direito a perceber indenização pelos danos morais sofridos em decorrência 
das atitudes de Kelly.  

b) Responsabilidade subjetiva é a apurada conforme fatores específicos de atribuição, em 
função dos quais, quem provocou o dano deverá ser responsável por ele, quando haja atuado 
dolosa ou culposamente.  

c) Além da responsabilidade civil e implicações na esfera trabalhista, o caso poderia gerar um 
procedimento criminal, para averiguação da conduta de Kelly, que poderia estar enquadrada 
nas hipóteses dos crimes contra a honra, por exemplo. 

d) As alternativas a, b e c estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas acima está correta. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL III - GABARITO Data: 04/12/18 

Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 8º 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:  
 

Caderno de Prova Tipo 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).  

- O prazo para realização desta prova é de 2 (duas) horas e é improrrogável. Controle seu tempo. 

 

1ª questão (1,0 ponto): Sociedade empresária teve sua recuperação judicial concedida em 10.11.2011 em 

decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores. O plano previa 

basicamente: (a) repactuação dos créditos quirografários, com um deságio de 40% (quarenta por cento) sobre o 

valor principal; (b) remissão dos juros e multas; e (c) pagamento em 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, vencendo a primeira delas 30 (trinta) dias após a concessão da recuperação judicial. Em 

15.05.2012, sob a alegação de que tinha cumprido regularmente as obrigações decorrentes do plano de 

recuperação judicial vencidas até então, a devedora requer ao Juízo da Recuperação que profira sentença de 

encerramento da recuperação judicial. A respeito do processo de recuperação judicial, julgue as seguintes 

assertivas: 

I. Considerando-se as datas da concessão da recuperação e a do pedido de encerramento, não pode o Juízo 

proferir sentença de encerramento. 

PORQUE 

II. Ao tempo do pedido de encerramento da recuperação, passaram-se apenas seis meses da data de concessão, 

embora o devedor tenha cumprido todas as suas obrigações até a data do pedido. 

A respeito das assertivas, assinale a opção correta: 

(A) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não complementa e justifica a outra.  

(B) As duas assertivas são verdadeiras, e a assertiva II complementa e justifica a I.  

(C) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é falsa. 

(D) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é verdadeira. 

(E) As assertivas I e II são proposições falsas. 
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Fundamento legal: Lei 11.101/2005, art. 63. 

 

2ª questão (1,0 ponto): “Em 2005, o Brasil editou a Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005). Antes disso, 

havia, no país, a concordata, que não permitia que credores e devedores negociassem livremente os termos de 

um acordo para o pagamento das dívidas – o que, na prática, raramente evitava que empresas fossem à falência. 

Considerando só o número de empresas em crise que pedem a proteção dessa lei, ela pode ser considerada um 

sucesso. Somente em 2013, foram 675 casos, um recorde.” (BAUTZER, T. Poucas empresas em recuperação 

judicial se salvam no Brasil. Exame. 19 dez. 2013. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-

intencao-era-boa/>).  

 

Com relação a esse tema e à luz da legislação pertinente, assinale a alternativa correta: 

 

(A) Os créditos de natureza trabalhista decorrentes de acidente de trabalho podem ser incluídos no plano de 

recuperação extrajudicial. 

(B) A decisão que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo extrajudicial, podendo ser 

questionada por meio do recurso de apelação. 

(C) A decisão que rejeitar as contas do administrador judicial, na fase de encerramento da falência e extinção das 

obrigações do falido, fixará as responsabilidades do administrador, podendo ser questionada por meio de agravo 

de instrumento.  

(D) As empresas de pequeno porte e as microempresas não podem ser beneficiadas pelo instituto da recuperação 

judicial, visto que o intuito do legislador ao normatizar a recuperação judicial foi auxiliar as atividades de médio e 

grande porte financeiro-econômico que mais interferem na economia do país. 

(E) A recuperação judicial tem importância no contexto nacional por permitir uma reorganização financeira 

da situação de crise do devedor com o intuito de promover a preservação da empresa e, com isso, manter 

sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101/2005, art. 47. 

 

3ª questão (1,0 ponto): No curso da recuperação judicial de uma sociedade empresária, duas semanas após o 

processamento do pedido, foram celebrados novos contratos de fornecimento de matéria prima para seu 

desenvolvimento. Considerando-se o momento da celebração dos contratos e os efeitos da recuperação judicial, 

julgue os seguintes itens: 

I. A recuperação judicial somente atinge os créditos existentes à data do pedido e, portanto, os créditos 

decorrentes dos contratos celebrados duas semanas após o processamento do pedido não se sujeitam aos efeitos 

da recuperação e não podem ser incluídos no plano. 

II. O processamento ou a concessão da recuperação judicial não impede a decretação da falência por 

inadimplemento de obrigação não sujeita a seus efeitos. 

III. O processamento ou a concessão da recuperação judicial impede a decretação da falência por inadimplemento 

de qualquer obrigação, desde que o pedido de recuperação judicial seja apresentado dentro do prazo de defesa 

no procedimento de pedido de falência. 

IV. A recuperação judicial não atinge os créditos provenientes de contrato de fornecimento existentes à data do 

pedido que, portanto, não se sujeitam aos efeitos da recuperação e não podem ser incluídos no plano. 

Deles se extrai que 
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(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. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101/2005, arts. 49 e 73, parágrafo único.  

 

4ª questão (1,0 ponto): ABC Indústria S.A. é uma companhia em crise econômico financeira, sendo devedora de 

salários em atraso a seus empregados, tributos ao governo federal e créditos a diversos fornecedores decorrentes 

do fornecimento de matéria-prima. A ABC obteve o deferimento do processamento do seu pedido de recuperação 

judicial, e, na decisão, o juiz determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra a ABC, na forma do 

artigo 6° da Lei 11.101/2005. Não obstante, diversas reclamações trabalhistas, ainda em fase de conhecimento 

em curso perante a Justiça do Trabalho, e duas execuções fiscais, em curso perante a Justiça Federal, das quais 

a ABC era ré, prosseguiram normalmente após o referido deferimento do processamento de sua recuperação 

judicial. A respeito da situação da recuperação judicial da ABC, assinale a alternativa correta: 

(A) O juízo da recuperação deverá oficiar aos juízos em que estão sendo processadas as reclamações 

trabalhistas e as execuções fiscais para determinar a suspensão imediata de tais feitos. 

(B) Não há qualquer irregularidade no prosseguimento das reclamações trabalhistas e execuções fiscais 

mencionadas no enunciado, pois tais ações não são suspensas pelo deferimento do processamento da 

recuperação judicial. 

(C) Apenas as execuções fiscais deverão ser suspensas; as reclamações trabalhistas em fase de conhecimento 

poderão prosseguir até a sentença que tornar líquido o crédito do trabalhador reclamante. 

(D) As execuções fiscais deverão prosseguir normalmente; as reclamações trabalhistas deverão ser interrompidas 

e os seus respectivos reclamantes deverão habilitar seus supostos créditos na recuperação judicial. 

(E) Apenas as reclamações trabalhistas em fase de conhecimento deverão ser suspensas; as execuções 

fiscais deverão prosseguir normalmente. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101/2005, art. 6º, caput e parágrafos 2º e 7º. 

 

5ª questão (1,0 ponto): A sociedade empresária XYZ Computação Gráfica S.A. teve sua falência decretada. Na 

correspondente sentença, foi autorizada a continuação provisória das atividades da falida com o administrador 

judicial, fato esse que perdurou por um período de 10 (dez) meses. Diante dessa situação hipotética, assinale a 

alternativa correta:  

(A) Os titulares dos créditos trabalhistas relativos a serviços prestados durante esse interregno posterior à 

decretação da falência são juridicamente qualificados como credores concursais.  

(B) Os titulares dos créditos trabalhistas relativos a serviços prestados durante esse interregno posterior à 

decretação da falência são juridicamente qualificados como credores concorrentes prioritários. 

(C) Os titulares dos créditos trabalhistas relativos a serviços prestados durante esse interregno posterior à 

decretação da falência são juridicamente qualificados como credores extraconcursais. 

(D) Os titulares dos créditos trabalhistas relativos a serviços prestados durante esse interregno posterior à 

decretação da falência são juridicamente qualificados como credores reivindicantes. 
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(E) Os titulares dos créditos trabalhistas relativos a serviços prestados durante esse interregno posterior à 

decretação da falência são juridicamente qualificados como credores subordinados. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101, art. 84. 

 

6ª questão (1,0 ponto): A Indústria de Solventes Mundo Colorido S.A. requereu a falência da sociedade 

empresária Pintando o Sete Comércio de Tintas Ltda., com base em três notas promissórias, cada qual no valor 

de R$ 50.000,00, todas vencidas e não pagas. Das três cambiais que embasam o pedido, apenas uma delas (que 

primeiro venceu) foi protestada para fim falimentar. Em defesa, a devedora requerida, em síntese, sustentou que a 

falência não poderia ser decretada porque duas das notas promissórias que instruíram o requerimento não foram 

protestadas. Em defesa, requereu o deferimento de prestação de uma caução real, que garantisse o juízo 

falimentar da cobrança dos títulos. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O pedido de falência deve ser julgado improcedente porque todas as notas promissórias deveriam ter sido 

protestadas para fins falimentares. 

II. A nota promissória protestada para fins falimentares é suficiente para embasar o pedido de falência, já que 

supera o valor de 40 salários mínimos. 

III. Se o juiz deferir o requerimento da devedora de prestação de uma caução real, e uma vez que esta seja 

realizada, não poderá ser decretada a falência. 

IV. O requerimento da devedora deve ser indeferido porque a caução real não é meio válido para elidir a 

decretação da 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. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101, arts. 94, I e 98, parágrafo único. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Paulo Cabral deixou, em consignação, o carro de sua propriedade na Concessionária de 

Veículos Veloz Ltda. para que essa sociedade pudesse intermediar a venda do automóvel a terceiro. Sete dias 

depois, ao retornar à concessionária para buscar o automóvel, Paulo Cabral foi surpreendido pelo fato de ter 

encontrado o estabelecimento lacrado, em decorrência da decretação da falência da mencionada concessionária. 

Com base nessas informações, julgue as seguintes assertivas: 

I. A medida mais adequada a ser manejada por Paulo Cabral para reaver o seu veículo é a formulação de pedido 

de reintegração de posse. 

PORQUE 

II. Se o veículo não mais existir ao tempo do pedido de restituição, Paulo Cabral deverá requerer a restituição em 

dinheiro, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua 

venda, o respectivo preço, em ambas as situações no valor atualizado. 

A respeito das assertivas, assinale a opção correta: 

(A) As duas assertivas são verdadeiras, porém uma não complementa e justifica a outra.  

(B) As duas assertivas são verdadeiras, e a assertiva II complementa e justifica a I.   
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(C) A assertiva I é uma proposição verdadeira e a II é falsa. 

(D) A assertiva I é uma proposição falsa e a II é verdadeira. 

(E) As assertivas I e II são proposições falsas. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101/1976, arts. 85 e 86. 

 

8ª questão (1,0 ponto): Carlos, empresário individual, atuava na distribuição de bebidas em sua cidade. Em razão 

da recessão e fortíssima retração do mercado com a inflação galopante, não conseguiu honrar seus débitos e teve 

sua falência decretada. No curso do processo, após a arrecadação dos bens e direitos sujeitos à falência, Carlos 

pleiteou, por meio de seu advogado, autorização judicial para assumir a empresa de distribuição de orgânicos. O 

pedido foi indeferido e o advogado recorreu afirmando que o falido já está afastado da empresa de distribuição de 

bebidas. Carlos pretende exercer nova empresa e não haveria vedação legal para isto. Diante dessa situação 

hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Desde a decretação da falência, Carlos perde a administração e disposição em relação aos bens arrecadados.  

II. O argumento apresentado pelo advogado de Carlos é improcedente porque, com a decretação de falência, 

Carlos não poderá assumir qualquer outra empresa, mesmo que diversa daquela que exercia antes da falência, 

até que seja prolatada a sentença que extinguir suas obrigações. 

III. Desde a decretação da falência, Carlos perde a propriedade dos bens arrecadados e os credores se sub-

rogam no produto de sua liquidação. 

IV. O argumento apresentado pelo advogado de Carlos é procedente porque, apesar decretação de falência, 

Carlos poderá assumir alguma outra empresa com objeto diferente daquele que exercia antes da falência, mesmo 

que ainda não tenha sido prolatada a sentença que extinguir suas obrigações. 

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. 

 

Fundamento legal: Lei 11.101, arts. 75, 102 e 103. 
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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 – A respeito do EIA, assinale a opção correta: (1,0 ponto) 
 

a. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 

ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em EIA e 

respectivo RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção de 

unidade de conservação de proteção integral. 

b. A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades 

consideradas efetiva e potencialmente poluidoras, bem como capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, dependem de prévio licenciamento, cuja concessão cabe 

privativamente ao órgão estadual competente. 

c. O EIA deve ser realizado por equipe multidisciplinar habilitada, que, não vinculada direta ou 

indiretamente ao proponente do projeto, será a responsável técnica pelos resultados 

apresentados. 

d. Compete ao IBAMA determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das 

alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos e privados, 

requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais e às entidades privadas as informações 

indispensáveis para a apreciação dos EIAs, e respectivos relatórios, no caso de obras ou 

atividades de significativa degradação ambiental. 

 
 
Questão 02 – Em relação ao licenciamento ambiental, ao estudo de impacto ambiental e ao relatório de 
impacto ao meio ambiente assinale a alternativa correta. (1,0 ponto) 
 
I - Por se inserir no campo da discricionariedade administrativa, a dispensa de apresentação de 
EIA/RIMA como requisito para o licenciamento, nos casos em que o órgão ambiental considerar 
inexistente risco de significativa degradação ambiental, não está sujeita a controle judicial. 
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PORQUE 
 

II - A exigência ou não, de EIA decorre sempre da discricionariedade do administrador, que deve 
verificar, em cada caso, o grau de ofensividade ambiental do empreendimento proposto e determinar, 
se necessária, a formulação do EIA/RIMA. 
 

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

e. As asserções I e II são proposições falsas. 
 
 

Questão 03 – A responsabilidade em caso de dano ao ambiente é reconhecida, no artigo 225 da CF, 

como princípio de proteção ambiental e deve ser repartida entre o poder público, a sociedade e o 

particular. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta: (1,0 ponto) 

 

a. Para se determinar a responsabilidade por risco em matéria ambiental, é suficiente a 

demonstração do estabelecimento de causalidade entre a ação e o dano. 

b. O poder público, como principal protetor do ambiente, não pode responder por danos 

ambientais. 

c. Em matéria ambiental, o dano sé estará sujeito a reparação e indenização quando se referir à 

responsabilidade civil por dano ambiental. 

d. Na avaliação do dano ambiental, devem ser considerados o prejuízo causado pelo 

empreendimento a uma pluralidade de pessoas, a impossibilidade ou a dificuldade de sua 

reparação, a duração da sua repercussão em termos temporais e sua possibilidade de 

valoração. 

e. Na esfera ambiental, a responsabilidade objetiva pode ser proposta em caráter exclusivo pelo 

MP. 

 

 

Questão 04 – Analise e responda de acordo com o texto apresentado a afirmativa abaixo: (2,0 pontos) 

OS IMPACTOS AMBIENTAIS NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE 

José Maria Fillippini Alba 

 
A sustentabilidade vem ganhando espaço de maneira significativa na mídia, sendo relacionada a 

diversos setores socioeconômicos: agropecuária, comércio, educação, energia, indústria,  

florestamento, governo, mineração e saneamento urbano. Sem dúvidas que a agroecologia, a educação 

ambiental, os créditos de carbono, a produção de biocombustíveis, a reciclagem de lixo, a manutenção 

de unidades de conservação, a energia eólica, a gestão territorial, a recuperação de áreas mineradas, a 

produção limpa e a proteção da biodiversidade representam ações que amenizam ou minimizam os 

impactos ambientais, induzindo a aplicação dos princípios de sustentabilidade, isto é, atividades 

ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas. 
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Alguns anos depois da primeira conferência sobre ambiente e desenvolvimento humano 

(Estocolmo, 1972), as Nações Unidas designaram uma comissão para estudar os problemas ambientais 

do planeta, presidida pela presidente da Noruega, Gro Harlem Brundtland, a “Comissão Brundtland”, 

que entregou seu relatório, "Nosso Futuro Comum", em 1987, pouco antes da segunda conferência (Rio 

de Janeiro, 1992). Essa comissão discutiu o problema no contexto social internacional e definiu o 

conceito de desenvolvimento sutentável: "aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades".  

A Rio+20, porém, o crescimento demográfico, o consumo humano, a ausência de consciência 

ambiental de grande parte da população, para citar alguns exemplos, continuam nos flagelando, com o 

grande vilão na forma do efeito estufa, “the greenhouse effect”, um fenômeno global consequência do 

despejo de gases diversos na atmosfera, alterando sua composição, com forte protagonismo da 

combustão de combustíveis fósseis, mas com vários coadjuvantes (desmatamento, dejetos animais, 

fluidos industriais, lixo, queimadas...). Existem registros de que no período 1958 a 1988, no Hemisfério 

Norte, o conteúdo de dióxido de carbono da atmosfera aumentou em 10% ("Terra, patrimônio comum", 

Barrère, 1992). Isto significa 1,33 partes por milhão por ano! Na atualidade, seu conteúdo na atmosfera 

avalia-se em 393 ppm, sendo que seria de 280 ppm em 1750, no período pré-industrial, o que 

representa 42% de aumento.  

A Constituição Federal Brasileira define os impactos ambientais como "alterações biológicas, 

físicas ou químicas da biota, do meio físico ou da saúde humana, resultantes das atividades do homem". 

Essas alterações podem ser avaliadas em função do tempo ou em relação ao espaço físico. Na 

perspectiva temporal fala-se em toxicidade aguda e toxicidade crônica. A primeira é caracterizada por 

doses elevadas com efeitos prejudiciais em curto espaço de tempo, podendo terminar em morte, por 

isso existem formas de controle legal eficientes no contexto de saúde pública e segurança do trabalho. 

Do ponto de vista territorial, os impactos ambientais podem ser divididos em locais e difusos. Os 

primeiros se relacionam à emissão intensa de substâncias potencialmente prejudiciais de forma 

localizada, como é o caso dos gases e efluentes emitidos pela indústria. Já os últimos envolvem 

quantidades menores espalhadas em grandes áreas, sendo a agricultura um exemplo típico. Os centros 

urbanos, devido à acumulação de lixo, esgotos e combustões, podem ser considerados como 

“intermediários”, dependendo do tamanho da população.      

As normas legais controlam, em geral, os efeitos tóxicos agudos, seja pela obrigação de uso de 

equipamento de proteção individual (EPI) ou pelo controle na distribuição e uso de substâncias 

perigosas como agrotóxicos, desinfectantes, drogas, solventes orgânicos e venenos. Muito embora as 

notícias de acidentes graves por asfixia ou envenenamento ainda ocorram. Lembra-se que substâncias 

como bromo, cianeto, cloro, nitrato, enxofre, flúor, hidrocarbonetos e metais pesados foram 

modificados nos seus teores nas “geoesferas” terrestres, pela ação humana. 

Já os efeitos crônicos são mais difíceis de controlar. As normas legais que regulam os teores 

permitidos de substância potencialmente prejudiciais no ambiente precisam de pesquisa e competem 

com situações naturais de incremento associadas com processos geológicos, dando lugar a situações 

diferenciadas de ordem local. A biodisponibilidade de uma substância, ou seja a maneira como uma 

substância é absorvida por um organismo, não depende simplesmente do seu teor no ar, na água e no 

solo. 

Nas discussões da Rio+20 se percebeu que as autoridades, a sociedade civil e o mundo ainda não 

estão preparados para trocar a queda de produtividade por benefícios ao ambiente. O sistema 

capitalista, que continua a reger de forma intensa a maior parte das atividades econômicas do planeta, 
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continua considerando a exploração dos recursos minerais sob uma perspectiva de renda, produtividade 

e lucro. As ações ambientais são consideradas hoje, pela maior parte das empresas, uma estratégia para 

atrair consumidores e captar recursos dos governos, fundos internacionais, etc. 

Ficou claro nas discussões sobre o Código Florestal em Brasília que o setor ruralista não acredita 

no ganho de competitividade no contexto internacional, derivado de uma “boa imagem ambiental” e 

prefere disponibilizar mais terra para agricultura, independentemente do avanço em produtividade 

alcançado nos últimos anos, inclusive no caso de pequenos proprietários, possivelmente pela 

dificuldade de adquirir e lidar com novas tecnologias. 

Enfim, existe um grande número de ações direcionadas para sustentabilidade (agroecologia, 

educação ambiental, créditos de carbono, produção de biocombustíveis...), que contribuem para 

amenizar os impactos e incentivar proteção ambiental, porém ainda há deficiências, insuficiência de 

pesquisa e dependência de processos produtivos ultrapassados na perspectiva ambientalista. Resultaria 

injusto dizer que o sistema capitalista continua acreditando no “lucro a todo custo”, quando a 

sustentabilidade é completamente reprimida e esquecida. Estamos vivendo um processo de transição, 

com diversos setores da sociedade, governos e empresas direcionados para os processos sustentáveis; 

no entanto, alguns fatores dificultam enormemente uma “condição ideal”: (1) há 800 milhões de 

desnutridos no mundo; (2) carência alimentar e educativa de grande parte das populações infantis dos 

países em desenvolvimento; (3) significativo crescimento demográfico iniciado no século 20; (4) 

aumento do consumo das classes média e alta; (5) crises econômicas na Europa e nos EUA; (6) o uso de 

combustíveis fósseis. 

Os impactos ambientais e a sustentabilidade encontram-se intimamente relacionados, porém as 

autoridades e a sociedade ainda não avançaram o suficiente para uma condição confortável, isto é, que 

consiga reverter a situação atual que nos assola. A tecnologia não parece ser o único caminho a ser 

adotado para resolver o problema. Outras opções, como a redução do consumo, o controle da 

natalidade, a eliminação do uso de combustível fóssil e a reciclagem de lixo não parecem ajustadas ao 

atual padrão de desenvolvimento da sociedade contemporânea ou precisam ainda de pesquisa e 

sistematização para ser adotadas de maneira rotineira. 

 
Aviso Legal 

 

Para fins comerciais e/ou profissionais, em sendo citados os devidos créditos de autoria do material e do Jornal Dia de Campo como fonte original, com 

remissão para o site do veículo: www.diadecampo.com.br, não há objeção à reprodução total ou parcial de nossos conteúdos em qualquer tipo de mídia. A não 

observância integral desses critérios, todavia, implica na violação de direitos autorais, conforme Lei Nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998, incorrendo em danos 

morais aos autores. 

 

A tutela do meio ambiente, devido à complexidade que engendra, envolvendo definição de políticas 
públicas, utilização adequada de instrumentos de prevenção e controle das atividades econômicas e 
atuação constante do poder público. Com base no texto como avalia o impacto ambiental frente à 
sustentabilidade? 

Impactos ambientais e a sustentabilidade encontram-se muito relacionados, mas autoridades e 
sociedade ainda não avançaram o suficiente para reverter a situação atual que nos assola. Existem 
outros mecanismos para o alcance e mudança dessa realidade, mas tudo se baseia em uma cultura 
ambiental baseado na cooperação do Estado e da própria sociedade. 
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Questão 05 – Considere as seguintes afirmações sobre direito ambiental: (1,0 ponto) 

 

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.  

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. 

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.  

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.  

 

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 06 – Considerando aspectos relativos à proteção administrativa do meio ambiente, assinale a 

opção correta: (1,0 ponto) 

 

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.  
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Questão 07 – Acerca do licenciamento ambiental, assinale a alternativa correta: (1,0 ponto) 

 

a. A licença de operação autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as 

especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 

controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. 

b. A licença de instalação aprova a localização e concepção do empreendimento, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos 

nas próximas fases de sua implementação. 

c. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 

ambiental. 

d. O estudo prévio de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar dos órgãos 

ambientais responsáveis pelo licenciamento. 

e. A licença prévia autoriza a operação do empreendimento ou atividade. 
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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: a correção desta prova levará em consideração somente as letras das 

alternativas anotadas no “QUADRO DE RESPOSTAS” abaixo apresentado. A alternativa 

deve ser anotada no campo em branco abaixo do número da questão a ser respondida. 

O não preenchimento ou rasura importará em atribuição de nota zero para a questão. 

 

 

QUADRO DE RESPOSTAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

. 1ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

Em decisões proferidas antes da “Reforma Trabalhista” (Lei Federal nº. 

13.467), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) assim manifestava seu 

entendimento acerca da inexigibilidade do trabalhador sucumbente realizar o 

depósito recursal como preparo:   

 

RECURSO DE REVISTA. RECONVENÇÃO PELO EMPREGADO. 

RECURSO ORDINÁRIO. DEPÓSITO RECURSAL. 

INEXIGIBILIDADE. O art. 889, § 4º, da CLT, determina que o 

depósito recursal seja feito na conta vinculada do empregado a 

que se refere o art. 2º da Lei nº. 5.107/66 (atual Lei nº. 

8.036/90). Nessa linha, entende-se que a exigência de depósito 

recursal não está direcionada ao empregado, ainda que tenha 

sido condenado, em sede de reconvenção proposta pela 
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Reclamada, de acordo com a atual jurisprudência desta Corte. 

Portanto, não se pode considerar deserto o recurso do 

trabalhador que, condenado em pecúnia, não realiza depósito 

para garantia do juízo. Precedentes (TST, Sexta Turma, RR 93540-

85.2007.5.23.0004, 08/06/2011, Rel. Min. Maurício Godinho Delgado, 

publicado no DEJT de 17/06/2011). 

 

RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. NÃO-RECOLHIMENTO DO 

DEPÓSITO RECURSAL. Nos termos do art. 889, § 4º, da CLT, o 

depósito recursal será feito na conta vinculada do empregado. Não 

havendo previsão legal para 

que o empregado proceda ao depósito, não há se falar em 

deserção do recurso de revista do empregado, pela ausência do 

recolhimento do depósito recursal (TST, Sexta Turma, RR 13500- 

57.2009.5.23.0001, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, publicado no 

DEJT de 30/04/2010). 

 

RECURSO DE EMBARGOS. RECONVENÇÃO PELO EMPREGADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR DESERÇÃO. 

NÃO-RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL. Nos termos do art. 

889, § 4º, da CLT, o depósito recursal será feito na conta 

vinculada do empregado. Não havendo previsão legal para que o 

empregado proceda ao depósito, não há se falar em deserção do 

recurso de revista do empregado, pela ausência do recolhimento 

do depósito recursal. Ainda que se trate de recurso interposto em 

sede de reconvenção, em que há condenação ao 

empregado/reclamante, não cabe recolhimento do depósito 

recursal (TST, SDI-1, E-RR 74900-63.2008.5.10.0003, Rel. Min. Aloysio 

Corrêa da Veiga, publicado no DEJT de 01/10/2010). 

 

 

Sobre o depósito recursal, a “Reforma Trabalhista” (Lei Federal nº. 

13.467) alterou o artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que, 

em seu parágrafo quatro, agora consigna: “§ 4º. O depósito recursal será feito 

em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança”. 

 

Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:  
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Nome:  

 

 

I. Atualmente, pode-se defender que, em regra, é exigível do trabalhador 

sucumbente, que almeja recorrer, a realização do depósito recursal para 

cumprir com o preparo, enquanto pressuposto recursal. 

 

PORQUE 

 

II. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo, conta judicial 

essa totalmente desvinculada das partes litigantes.   

 

 A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:  

 

(a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

(b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

(c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

(d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

(e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

. 2ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

 

No dia 06/09/2018, a entidade filantrópica ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

FILANTRÓPICA DE CATALÃO, recebeu a seguinte NOTIFICAÇÃO da Vara do 

Trabalho de Catalão (GO): 

 

 

PROCESSO Nº. 000111-11.2017.5.18.0141  

Reclamante: FULANO DE TAL 
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Reclamada: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FILANTRÓPICA DE CATALÃO 

Data de Audiência: 13/09/2018 13:00 

 

Comparecer perante esta Vara do Trabalho no dia 13/09/2018 às 13:00 

horas, para audiência relativa à reclamação, cópia da petição inicial anexa. 

A audiência será INICIAL (Portaria VTCat 003/2011), nos termos do artigo 849 

da CLT, observando o RITO ORDINÁRIO, devendo V. Sa., na oportunidade, 

APRESENTAR DEFESA E TODA PROVA DOCUMENTAL QUE JULGAR 

NECESSÁRIA. 

Deverá V.Sa. estar presente à referida audiência, sendo-lhe facultado fazer-se 

substituir pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento 

dos fatos, e cujas declarações o obrigarão, sendo que o não comparecimento 

de V. Sa. ou preposto importará em julgamento da questão à sua revelia, com 

aplicação da pena de confissão quanto à matéria de fato. 

Havendo controvérsia quanto à jornada de trabalho tendo mais de 10 

empregados, fica desde já intimada a exibir os registros de ponto do(a) 

RECLAMANTE, sujeitando-se ao disposto na Súmula n. 338, do TST. 

Comparecer à audiência na pessoa do sócio (diretor ou empregado registrado), 

que tenha conhecimento dos fatos alegados pela parte autora na peça inicial, 

munido de documento de identificação e carta de preposto, podendo vir 

acompanhado de advogado, oportunidade em que deverá apresentar o contrato 

social ou os atos constitutivos da empresa, bem como produzir sua defesa por 

meio EXCLUSIVO do processo judicial eletrônico (PJ-e), cuja juntada aos autos 

ocorrerá no ato do envio dos documentos, conforme Resolução Nº 136/2014, do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, acompanhada dos documentos em 

que se fundar, inclusive cartões se ponto, caso se enquadre no art. 74, § 

2º/CLT. Os documentos deverão vir organizados em ordem cronológica e de 

acordo com a defesa e há de se observar as regras aplicáveis à organização de 

documentos previstas no Provimento Geral Consolidado do TRT da 18ª Região. 

A ausência de Vossa Senhoria à referida audiência importará o julgamento da 

questão à sua revelia e confissão quanto à matéria de fato. 

Para visualizar as peças do processo, durante a audiência, a parte ou 

procurador poderá comparecer com notebook, netbook, tablet ou compartilhar o 

equipamento disponibilizado pela Vara do Trabalho. 

 

OBS: A petição inicial e documentos poderão ser

 acessados pelo site 

http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.sea

m), devendo utilizar o navegador mozilla Firefox a partir da versão 10.2 ou 

superior (http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/fx/), digitando A(s) chave(s) 

abaixo: (...). 

 

CATALAO, 10 de agosto de 2018. BELTRANO DE TAL - Servidor(a) 

http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam)
http://pje.trt18.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam)
http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/fx/)
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Nome:  

 

 

 

 

Diante do contexto acima apresentado, e tendo por base a contagem dos 

PRAZOS e a DEFESA no PROCESSO DO TRABALHO, assinale a única proposição 

CORRETA, de acordo com as normas aplicáveis e a jurisprudência assentada 

pelo TST. 

 

(a) A citação da ASSOCIAÇÃO observou o interstício (espaço de tempo) mínimo que 

deve ser observado entre a notificação e a realização da audiência. 

(b) Ainda que tenha comparecido à audiência inicial designada, a ASSOCIAÇÃO 

poderia requerer a designação de nova audiência para apresentar sua defesa. 

(c) O simples comparecimento da ASSOCIAÇÃO à audiência inicial importaria em 

renúncia tácita ao direito quanto ao interstício mínimo entre a notificação e a audiência. 

(d) Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, inexiste a possibilidade de renúncia 

acerca do direito quanto ao interstício mínimo entre a notificação e a audiência. 
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. 3ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 
Na audiência inicial designada nessa reclamação aqui em tela, o reclamante 

FULANO DE TAL compareceu com seu advogado. Já o representante legal da 

ASSOCIAÇÃO não compareceu, comparecendo apenas o advogado contratado por ela 

para defendê-la nessa reclamação trabalhista. Esse advogado não mantinha qualquer 

relação de emprego com a ASSOCIAÇÃO. 

Antes da audiência, o advogado contratado pela ASSOCIAÇÃO promoveu a 

juntada eletrônica da contestação e da documentação probatória nos autos da 

reclamação trabalhista.   

Logo no início da audiência, o advogado de FULANO DE TAL questionou a ausência 

do representante legal da ASSOCIAÇÃO. Por isso, requereu a revelia da ASSOCIAÇÃO 

reclamada. 

 

Pelo contexto apresentado, e de acordo com as normas aplicáveis e a 

jurisprudência do TST acerca da AUDIÊNCIA TRABALHISTA e da DEFESA, 

assinale a única proposição CORRETA. 

 

(a) O comparecimento do advogado contratado pela ASSOCIAÇÃO reclamada afasta a 

revelia e a confissão quanto à matéria de fato. 

(b) Como o preposto representante da reclamada não precisa ser empregado desta, a 

presença do advogado contratado pela ASSOCIAÇÃO faz presumir a preposição. 

(c) Mesmo que ausente a ASSOCIAÇÃO reclamada, tendo comparecido seu 

advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos 

apresentados.   

(d) A CLT prevê a impossibilidade de decretação da revelia contra reclamadas 

constituídas como entidades filantrópicas.   

 

 

. 4ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

Havendo INSTRUÇÃO na reclamação trabalhista acima apresentada, e de 

acordo com as normas aplicáveis e a jurisprudência do TST, assinale a única 

proposição CORRETA. 
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Nome:  

 

(a) O reclamante FULANO DE TAL e a ASSOCIAÇÃO reclamada poderão, cada uma delas, 

apresentar até 2 (duas) testemunhas, que comparecerão à audiência de instrução 

independentemente de intimação. 

(b) Na presente reclamação, mediante pedido fundamentado de distribuição diversa do 

ônus da prova, uma das partes poderá apresentar até 4 (quatro) testemunhas, desde 

que o total de testemunhas ouvidas não seja maior que 6 (seis). 

(c) No Processo do Trabalho, “A prova das alegações incumbe à parte que as fizer”, de 

modo que o juiz do Trabalho não pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, ainda 

que a parte interessada apresente pedido fundamentado nesse sentido. 

(d) O reclamante FULANO DE TAL e a ASSOCIAÇÃO reclamada poderão, cada 

uma delas, apresentar até 3 (três) testemunhas, que comparecerão à audiência 

de instrução independentemente de intimação. 

 

 

. 5ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

Encerrada a instrução processual nessa reclamação aqui em tela, as partes 

apresentaram suas razões finais na modalidade “RAZÕES FINAIS REMISSIVAS”, 

tendo o juiz do Trabalho, em ato contínuo, renovado a proposta conciliatória, 

sem sucesso. Desse modo, para julgamento e publicação da sentença, o juiz do 

Trabalho adiou a audiência “sine die”. 

No dia 14/11/2018, o juiz do Trabalho disponibilizou a sentença proferida 

nessa reclamação para ser publicada no “Diário Eletrônico da Justiça do 

Trabalho” (DEJT), publicação que aconteceu no mesmo dia 14/11/2018. 

 

De acordo com as normas aplicáveis e a jurisprudência sumulada pelo 

TST, assinale a única proposição que CORRETAMENTE indica o recurso cabível 

para se buscar a reforma da sentença, bem como a data limite para uma 

possível interposição desse recurso. 

 

(a) Recurso Ordinário, até 27/11/2018. 

(b) Embargos de Declaração, até 22/11/2018. 

(c) Recurso Ordinário, até 23/11/2018. 

(d) Recurso de Revista, até 22/11/2018. 
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. 6ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

Na sentença proferida nessa reclamação aqui em tela, o juiz do Trabalho 

acolheu os pedidos apresentados pelo reclamante FULANO DE TAL. Na parte 

dispositiva, o juiz do Trabalho fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor 

provisório da condenação imposta à ASSOCIAÇÃO reclamada. 

 

Pelo contexto apresentado, e de acordo com as normas aplicáveis e a 

jurisprudência sumulada pelo TST acerca da SENTENÇA e dos RECURSOS 

TRABALHISTAS, assinale a única proposição CORRETA. 

 

(a) Diante das características da reclamação proposta por FULANO DE TAL contra a 

ASSOCIAÇÃO reclamada, a sentença proferida nesse processo deve conter fundamentos 

e dispositivo, estando dispensado o relatório. 

(b) Caso a ASSOCIAÇÃO reclamada planeje interpor recurso contra a sentença, 

deve antes realizar o depósito recursal e o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de deserção. 

(c) Nessa reclamação trabalhista, caso o juiz do Trabalho não receba o recurso, um 

possível recurso contra essa decisão não exige depósito recursal específico. 

(d) Em regra, havendo a interposição de recurso por parte da ASSOCIAÇÃO reclamada, 

seu recebimento importará em efeitos devolutivo e suspensivo. 

 

 

. 7ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

De acordo com as características da reclamação trabalhista acima 

apresentada, e de acordo com as normas aplicáveis e a jurisprudência do TST, 

assinale a única proposição CORRETA. 

 

(a) caberá RECURSO DE REVISTA por DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL em um 

mesmo TRT quando este for composto por mais de uma turma, e o acórdão recorrido 

contrariar o entendimento decisório consignado em outra turma.  

(b) caberá RECURSO DE REVISTA por interpretação de norma heterônoma (ACT, CCT e 

regulamentos empresariais) quando o acórdão recorrido divergir da interpretação 

conferida por outra Vara do Trabalho em cuja jurisdição tais normais também sejam 

aplicáveis. 
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Nome:  

 

 

(c) somente caberá RECURSO DE REVISTA por contrariedade a súmula de 

jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do 

Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal.  

(d) caberá RECURSO DE REVISTA tanto por violação direta da Constituição 

Federal quanto por violação literal à lei federal. 

 

 

. 8ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

Tendo transitado a sentença, ainda ilíquida, o Juízo da Vara do 

Trabalho determinou sua remessa à Contadoria Judicial, para que fosse 

realizada sua liquidação. Tendo sido a sentença liquidada, o Juízo da Vara do 

Trabalho imediatamente homologou os cálculos, logo após o retorno da 

Contadoria Judicial.    

 

Diante do contexto apresentado, e de acordo com as normas aplicáveis e 

a jurisprudência sumulada pelo TST acerca do tema, assinale a única proposição 

CORRETA. 

 

(a) Qualquer uma das partes demandantes poderia opor embargos de 

declaração contra a decisão homologatória dos cálculos, visto que o Juízo da 

Vara do Trabalho deveria abrir prazo comum para impugnação. 

(b) Elaborada a conta e tornada líquida a sentença, é faculdade do Juízo da Vara do 

Trabalho determinar ou não a abertura de prazo comum para impugnação 

fundamentada, sob pena de preclusão. 

(c) Qualquer uma das partes demandantes poderia interpor agravo de petição contra a 

decisão homologatória dos cálculos, visto que o Juízo da Vara do Trabalho deveria abrir 

prazo comum para impugnação. 

(d) Elaborada a conta e tornada líquida a sentença, o Juízo da Vara do Trabalho só 

deverá abrir prazo comum para impugnação fundamentada nos casos em que as partes 

não estiverem representadas por advogado. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO - GABARITO Data: 05/12/18 

Professor(a): Samir Alves Daura 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:  
 
GABARITO OFICIAL: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
Questão 1) Vale 1 ponto. 

Observe os seguintes trechos da matéria jornalística abaixo, intitulada “Tributos indiretos oneram os mais pobres e 

tiram competitividade do país”, publicada pelo Estado de São Paulo, pela autora Bianca Pinto Lima (acesso pela 

internet). 

“Ao comprar uma camisa por R$ 250,51 em uma loja, um brasileiro que ganha um salário mínimo paga R$ 80,51 em impostos 

embutidos no valor do produto - ou 11% da sua renda mensal. Outro consumidor, com salário de R$ 7.240 (ou dez mínimos), paga 

os mesmos R$ 80,51 em tributos, o que representa apenas 1,1% dos seus ganhos. 

 

Nesse modelo regressivo, que constitui a base do sistema tributário brasileiro, quem ganha menos paga mais. Os efeitos, alertam 

os especialistas, são extremamente nocivos aos mais pobres, que têm a renda corroída, e também à indústria, que perde 

competitividade com os altos preços dos produtos - inflados pelos impostos. 

 

Em uma simulação simplificada (veja aqui) - criada pelo professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Fernando Zilveti -, a camisa 

sai da fábrica com o valor de R$ 120, chega ao varejo a R$ 214,95 (após a incidência de tributos e já com a margem de lucro do 

comerciante) e, finalmente, vai para as lojas, depois de mais impostos, por R$ 250,51. Do preço final, portanto, uma fatia de 

32,14% (ou R$ 80,51) é apenas tributação. 

 

No Brasil, metade (49,7%) da carga tributária incide exatamente sobre o consumo de bens e serviços, segundo os últimos dados 

divulgados pela Receita Federal, referentes a 2012. São os chamados impostos indiretos, que ajudam a encarecer a conta de luz e 

gás, alimentos, vestuários, computadores e assim por diante.” 

Tendo em vista o texto acima, podemos concluir que... 

 

a) O sistema tributário brasileiro privilegia os tributos diretos, incidindo mais incisivamente sobre a renda do 

contribuinte, o que permite uma melhor aferição da capacidade contributiva do sujeito passivo que arca com o 

pagamento dos tributos. 

b) O sistema tributário brasileiro, de uma certa forma, é oneroso para as pessoas mais pobres, em que pese não ser 

prejudicial para o comércio e a indústria, já que os níveis de consumo da população não demonstraram qualquer tipo 

de queda na última década. 
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c) O sistema tributário brasileiro, ao privilegiar a tributação sobre o consumo, acaba por prejudicar 

sobremaneira a população mais pobre, já que a arrecadação com tributos indiretos não observa o princípio 

da capacidade contributiva, prejudicando ainda o comércio e a indústria, já que a alta carga tributária 

incidente sobre tais setores acaba desestimulando o seu desenvolvimento. 

d) O sistema tributário brasileiro é excessivamente oneroso, optando pela tributação com tributos diretos e indiretos 

na mesma medida, o que prejudica tanto a população mais pobre, quanto aqueles que possuem melhores condições 

financeiras. 

 

Questão 2) Vale 1 ponto. 

Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

 

I – O Brasil possui um sistema tributário complexo e injusto, que onera demasiadamente a população mais pobre, não 

propiciando, ainda, um retorno satisfatório de serviços públicos à população como um todo, sobretudo para os que 

mais precisam. 

 

PORQUE 

 

II – O produto da arrecadação dos impostos deveria ser melhor direcionado às despesas específicas do Estado, 

como, por exemplo, a construção de moradias populares, já que a Constituição expressamente incluiu em seu texto o 

Princípio da Vinculação ou Afetação dos Impostos.  

 

a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

Questão 3) Vale 1 ponto. 

De acordo com Eduardo Sabbag, “tem-se afirmado na doutrina que as leis complementares visam ‘complementar’ o 

texto constitucional. De uma forma geral, observa-se que o constituinte, originário ou reformador, atrela à lei 

complementar certas matérias de especial importância, tendentes a um dado grau de polemização, para cujo 

regramento seja prudente a obtenção de um maior consenso entre os parlamentares”. 

 

A respeito da relação existente entre as leis complementares e o Direito Tributário, assinale a alternativa correta: 

 

a) O estabelecimento de normas gerais em matéria tributária, como por exemplo, sobre a obrigação tributária, o 

lançamento, o crédito, a prescrição e a decadência, pode ser efetuado por meio de lei ordinária. 

b) A lei ordinária é competente para regular limitações constitucionais ao poder de tributar. Nesse sentido, para que 

uma entidade de assistência social possa usufruir da imunidade não autoaplicável, deverá ela respeitar o disposto na 

lei ordinária instituidora do tributo. 

c) Os tributos que são instituídos por meio de lei complementar também podem ser instituídos por meio de medida 

provisória. 

d) Cabe à lei complementar a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos 

discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 
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Questão 4) Vale 1 ponto. 

A respeito da obrigação tributária, sabe-se que os seus elementos formadores são: sujeito ativo, sujeito passivo, 

objeto e causa. Enquanto os sujeitos ativo e passivo integram os polos da relação formada, a causa corresponde ao 

vínculo jurídico que justifica a formação do liame jurídico obrigacional entre o sujeito ativo e passivo. No que se refere 

ao objeto da obrigação tributária, marque a alternativa correta: 

 

a) A obrigação tributária principal se resume ao pagamento do tributo propriamente dito, ocorrendo a extinção do 

crédito tributário com a efetiva quitação. 

b) Enquanto a obrigação tributária principal corresponde ao pagamento do tributo, a obrigação tributária acessória 

corresponde ao pagamento da penalidade ou multa. 

c) A inobservância da obrigação tributária acessória a converte em obrigação principal, relativamente à 

penalidade pecuniária. 

d) Enquanto a obrigação principal corresponde a uma “obrigação de fazer”, a obrigação acessória refere-se à 

prestação positiva ou negativa, denotando uma “obrigação de dar”. Ademais, a obrigação tributária principal 

relaciona-se com o tributo e a penalidade; a obrigação tributária acessória relaciona-se com os chamados “deveres 

instrumentais do contribuinte”. 

 

Questão 5) Vale 1 ponto. 

De acordo com Eduardo Sabbag, “o crédito tributário representa o momento de exigibilidade da relação jurídico-

tributária. Seu nascimento ocorre com o lançamento tributário (art. 142 do CTN), o que nos permite defini-lo como 

uma obrigação tributária ‘lançada’ ou, com maior rigor terminológico, obrigação tributária em estado ativo” (SABBAG, 

2017, p.865). 

A respeito do crédito tributário e do lançamento, marque a alternativa correta: 

 

a) Diante do exposto acima, podemos afirmar que não existem diferenças entre a obrigação tributária e o crédito 

tributário. Em outras palavras, a obrigação tributária e o crédito tributário se confundem.  

b) O lançamento torna a obrigação tributária líquida e certa, sendo a única maneira existente de constituição do 

crédito tributário. 

c) De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o lançamento tributário não é a única forma de constituição 

do crédito tributário. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, também 

constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. 

d) De acordo com a doutrina e com a jurisprudência, o crédito tributário surge com a prática do fato gerador. Em 

outras palavras, o fato gerador constitui o crédito tributário.  

 

Questão 6) Vale 1 ponto. 

A respeito das modalidades de lançamento tributário, observe o disposto abaixo: 

 

I – No lançamento direto ou de ofício, a constituição do crédito não depende de informações prestadas pelo sujeito 

passivo. 

II – No lançamento por homologação, a partir das informações prestadas pelo contribuinte, o fisco calcula o valor do 

tributo e notifica o sujeito passivo para fazer o pagamento. 

III – O Imposto sobre a Importação é um típico tributo lançado por meio do lançamento por declaração. 

IV – Nos tributos lançados por homologação, a homologação representa uma condição resolutiva. 
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Diante dos itens acima, marque a alternativa correta: 

 

a) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, II e IIII estão corretas. 

c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

d) Apenas a alternativa IV está correta. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 7) Vale 1 ponto. 

A empresa “Dallas Automobilística Ltda.”, por meio de seu sócio administrador, procurou um advogado tributarista 

para avaliar a sua situação tributária. Ao tomar conhecimento da documentação trazida, o advogado realizou as 

avaliações jurídicas e os cálculos necessários, concluindo que a empresa deveria pagar a título de ICMS (tributo 

lançado por homologação) o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), valor esse relacionado à fato gerador 

recentemente deflagrado. Ciente do débito, a empresa declarou o valor do tributo, reconhecendo o débito fiscal. 

Contudo, acabou não recolhendo a quantia, em decorrência de dificuldades financeiras. Diante do exposto, a conduta 

correta a ser tomada pela Fazenda Pública será: 

 

a) A Fazenda deverá providenciar a constituição do crédito tributário por meio de um lançamento suplementar, 

devendo observar, para tanto, o prazo decadencial de 5 anos a contar da data do fato gerador, nos termos do art. 

150, §4º, do CTN. 

b) A Fazenda poderá inscrever de maneira imediata o valor de R$ 100.000,00 em dívida ativa, iniciando-se o 

prazo de prescrição para ingressar com a ação de execução fiscal. 

c) A Fazenda poderá inscrever de maneira imediata o valor de R$ 100.000,00 em dívida ativa, iniciando-se o prazo de 

decadência para ingressar com a ação de execução fiscal. 

d) A Fazenda deverá providenciar a constituição do crédito tributário por meio de um lançamento suplementar, 

devendo observar, para tanto, o prazo prescricional de 5 anos a contar da data do fato gerador, nos termos do art. 

150, §4º, do CTN. 

 

Questão 8) Vale 1 ponto. 

A empresa “Dimel Ltda.” foi autuada em novembro de 2010. Houve vício formal no lançamento. A empresa ajuizou 

ação anulatória de débito fiscal (questionando o vício formal no lançamento), sendo que a decisão transitou em 

julgado no dia 15 de julho de 2015, tendo o juiz decidido pelo cancelamento do lançamento em razão dos vícios 

formais. Em 15 de agosto de 2020, a empresa recebeu autuação motivada pelas mesmas razões do lançamento 

cancelado. Esse segundo lançamento deveria ser fulminado pela decadência? 

 

a) Não, pois de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, prevalece a denominada tese dos 5+5, ou seja, o 

fisco pode ter até 10 anos para efetuar o lançamento nos tributos lançados por homologação. 

b) Sim, pois de acordo com o CTN, a contagem da decadência será realizada a partir da data da decisão 

definitiva, que no caso foi 15-07-2015. O segundo lançamento deveria ter ocorrido até meados de julho de 

2020. 

c) Não, pois de acordo com o CTN, o prazo decadencial para o fisco providenciar o lançamento é de 10 anos. 

d) Sim, pois o lançamento deveria ter sido realizado no prazo de 5 anos, a contar da data da deflagração do fato 

gerador. Portanto, o lançamento deveria ter ocorrido até meados de 2015. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: 
DIREITOS COLETIVOS, DIFUSOS E 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS II - GABARITO 

Data: 29/11/18 

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 – Analise e responda de acordo com o texto apresentado a afirmativa abaixo: (2,0 pontos) 

  

MPF quer a reparação dos danos ambientais causados por fazendeiro às margens do Rio Araguaia em 

Goiás 

 
CRESCENDO CADA VEZ MAIS                   8 DE JUNHO DE 2018 

 

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás ajuizou, na última terça-feira (5), Ação Civil Pública 

(ACP) em desfavor do proprietário rural Luizenrique Quintal. O objetivo é a reparação material e 

econômica dos danos ambientais causados, inclusive do dano moral coletivo ambiental, nas fazendas 

Santa Rita do Araguaia e Rio Araguaia, de propriedade do réu, localizadas no município de Jussara/GO, 

na margem direita do Rio Araguaia. 

De acordo com a ação, uma série de irregularidades vêm sendo praticadas por Luzenrique 

Quintal no empreendimento, com a grave omissão da ANA e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de Goiás (Secima), que concederam outorgas para captação de água e algumas licenças ambientais 

fracionadas sem a análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 

(Rima) e, ainda, sem a realização de audiência pública, medidas impostas pela legislação ambiental. 

Entre as principais irregularidades nas atividades de irrigação, cabe ressaltar a captação de água 

diretamente do Rio Araguaia, sem a devida licença ambiental de funcionamento; desmatamentos de 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal e construção de barragens, também sem as 

necessárias licenças ambientais. Além disso, há a prática ilícita de fracionar o licenciamento ambiental 

para atividades de irrigação, o que oculta os danos ambientais cumulativos e sinérgicos causados por 

todo o conjunto do empreendimento. 

https://www.jornalhoraextra.com.br/
https://www.jornalhoraextra.com.br/
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Para a procuradora da República Léa Batista de Oliveira, autora da ação, “além dos danos 

ambientais materiais a serem reparados, fica evidente, no caso, a existência de dano moral coletivo, 

tendo em vista que a degradação do meio ambiente atinge interesse difuso da sociedade, que tem seu 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado atingido”. 

Pedidos – Na ação, o MPF pede a condenação do réu em obrigação de fazer consistente: na 

recuperação e reparação das áreas de APP e de Reserva Legal, fixando-se multa diária por 

descumprimento; na retirada do pivô localizado em região de nascente, dos seis pivôs que estão sobre 

curso hídrico natural perene e de outros sete instalados em área de APP, também fixando-se multa 

diária por descumprimento. Além disso, pede a condenação de Luzenrique ao pagamento de 

indenização referente aos danos ambientais materiais causados no valor de mais de R$ 215 milhões e ao 

pagamento por danos morais coletivos ambientais e por lucro cessante ambiental, em valor a ser fixado 

pelo Juízo para cada um, não inferior ao correspondente a 10% de R$ 215 milhões. 

 

Analisando o texto e observando na Constituição Federal no seu artigo 225, e na Lei Federal 9.605/98, as 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão o infrator, pessoa física, a 

sanções penais e administrativas dependendo a obrigação de reparação dos danos causados da 

comprovação da existência de dolo, quando se trata da pessoa física? Explique. 

 

Errado. No texto apresentado independente da existência de dolo, a obrigação de reparação do dano 

causado por atividades e condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, serão aplicadas a situação 

em concreto, seja elas sanções penais e administrativas. 

 

 

Questão 02 - Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: (1,0 ponto) 

 

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. 
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Questão 03 - No que se refere ao compromisso de ajustamento de conduta, analise os itens 

abaixo e responda em seguida: (1,0 ponto) 

 

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 - Com relação à propositura da ação civil pública nas questões ambientais, assinale a 

opção correta: (1,0 ponto) 

 

a. A recusa, o retardamento e a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da referida 

ação, quando requisitados pelo Ministério Público, constituem contravenção penal sujeita a 

detenção de um a três anos bem como ao pagamento de multa pecuniária que pode ser 

revertida em serviço comunitário. 

b. A ação civil pública depende não só da prévia instauração do inquérito civil, mas também do 

inquérito penal, visto que só se pode propor essa ação relativa a questões ambientais quando 

houver comprovado dano ambiental ou crime de risco. 

c. Embora a maior parte das ações civis públicas ambientais passe, no Brasil, pela fase prévia do 

inquérito civil, ela pode ser intentada sem a instauração de inquérito. 

d. É necessário que a ação civil pública ambiental passe pela fase prévia do inquérito civil, não 

sendo admissível, pela complexidade da temática e pela imprevisibilidade dos efeitos das ações 

que possa ser intentada sem que, preliminarmente, tenha sido concluído o referido inquérito. 

e. O arquivamento da ação civil pública só deve, obrigatoriamente, ser examinado pelo Conselho 

Superior do Ministério Público quando o respectivo inquérito civil apresentar irregularidades 

insanáveis. 
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Questão 05 - Na Ação Civil Pública, (1,0 ponto) 

 

a. não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários e quaisquer outras despesas, 

nem condenação da associação autora em honorários de advogado, custas e despesas 

processuais, salvo comprovada capacidade econômica dessa, o que lhe retira a qualidade de 

hipossuficiente. 

b. o Ministério Público atuará, facultativamente, como fiscal da lei, caso não intervenha como parte 

no processo. 

c. admitir-se-á o litisconsórcio entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos 

Estados, na defesa dos interesses que são objeto da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). 

d. poderá ser negada certidão ou informação ao Ministério Público, somente nos casos em que a lei 

impuser sigilo. Neste caso, não há, por imposição legal, possibilidade de requisição, mesmo que 

esta seja feita por intermédio do Poder Judiciário. 

e. sua propositura, em um foro, não inibe a propositura posterior de outras ações civis públicas 

com a mesma causa de pedir o objeto em foros distintos, não ocorrendo, nesse caso, o 

fenômeno da prevenção. 

 

 

 

Questão 06 - Assinale a alternativa correta sobre a participação do Ministério Público em uma a ação 

civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente. (1,0 ponto) 

 

a. Concorre em legitimidade para propor exclusivamente ação principal com a Defensoria Pública, 

associação constituída há mais de um ano, e com empresas de economia mista, sendo que para 

tutelas cautelares possui legitimidade exclusiva. 

b. O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como 

fiscal da lei. 

c. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério 

Público assumirá a titularidade ativa de forma exclusiva. 

d. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 

qualquer organismo público ou particular, certidões, informa ções, exames ou perícias, no prazo 

que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos. 

e. Qualquer pessoa poderá, desde que representada por um servidor público ou por um advogado, 

provocar a iniciativa do Ministério Público, para propositura da ação ministrando-lhe 

informações sobre fatos que constituam seu objeto e indicando-lhe os elementos de convicção. 
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Questão 07 - Acerca da ação civil pública, tem-se que: (1,0 ponto) 

 

Quando tomado pelo Ministério Público, deve sempre esgotar todo o objeto da investigação em 

curso no inquérito civil e impede que outros co-legitimados tomem outro compromisso ou 

proponham ação civil publica ou coletiva sobre os mesmos fatos, mesmo que versem sobre 

outras prestações, se entenderem as primeiras insuficientes ou incorretas; 

 

PORQUE 

 

Quando firmado no bojo de uma ação civil pública, mesmo não sendo o Ministério Público parte, 

deverá ser ouvido antes de eventual homologação. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.  

 

a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

c. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

e. As asserções I e II são proposições falsas. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: ÉTICA - GABARITO Data: 04/12/18 

Professor(a): Luana Ferreira Bernardes 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:  
 

 

Questão 01 – (Valor: 1,0) – Cleide é advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil e exerce, há 10 anos, 

atividades privativas da advocacia. Cleide foi eleita para o cargo de vereadora e, além disso, passou a exercer a 

função de presidente da mesa da câmara dos vereadores da comarca de Uberlândia/MG. 

 

Considerando as atividades realizadas por Cleide, é correto afirmar que: 

 

a) Cleide ficará impedida de exercer a advocacia apenas contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito 

público. 

b) Cleide ficará sujeita à proibição total ao exercício da advocacia, pois este é incompatível, mesmo 

em causa própria, com as atividades daqueles que ocupam a mesa do Poder Legislativo. 

c) Cleide ficará impedida de exercer a advocacia apenas contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito 

público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou 

empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. 

d) Cleide ficará sujeita à proibição total ao exercício da advocacia, mas poderá continuar a atuar, 

excepcionalmente, nos feitos que já estavam em curso antes do exercício de seu mandato parlamentar. 

 

 

Questão 02 – (Valor: 1,0) – Em uma sessão do Conselho Seccional Goiás reuniu-se: Leandro, ex-presidente do 

Conselho Seccional do Estado de Goiás, Nayara, integrante da deleção de Goiás, Fabrício, Presidente do 

Conselho Federal, Jaqueline, presidente da subseção de Catalão/GO e Samira, conselheira seccional. 

 

No que se refere às regras de deliberação nesta sessão, é correto afirmar que: 

 

a)  Nayara, Fabrício e Samira terão direito a voz e voto. 

b) Leandro, Fabrício e Nayara terão direito a voz. 

c) Samira e Fabrício terão direito a voz e voto 

d) Nayara e Fabrício terão direito a voz e voto. 
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Questão 03 – (Valor: 1,0) – Caio contratou a advogada Fernanda para representa-lo nos autos de inventário 

judicial. Após alguns anos em que se operou o trânsito em julgado da sentença que partilhou os bens no 

inventário, Caio solicitou que a advogada Fernanda prestasse conta dos valores que recebeu dele durante o 

processo, referente a custas e demais despesas processuais. 

 

Fernanda estava com viagem marcada para Nova York e, por isso, não quis gastar seu tempo com a prestação de 

contas, deixando de oferecer as contas requeridas. 

 

Neste caso, Fernanda, que até então não tinha praticado nenhum ato infracional, cometeu infração disciplinar que 

se sujeita à penalidade de: 

 

a) Censura; 

b) Advertência; 

c) Exclusão; 

d) Suspensão 

 

 

Questão 04 – (Valor: 1,0) – Sobre a Caixa de Assistência dos Advogados, assinale a alternativa correta: 

 

a) A caixa de Assistência dos Advogados tem caráter nacional e é administrada pelo presidente do Conselho 

Federal da OAB; 

b) A caixa de Assistência dos Advogados, em esfera estadual, tem personalidade jurídica própria e, por isso, 

não pode sofrer intervenção dos respectivos Conselhos Seccionais; 

c) A caixa de Assistência dos Advogados é custeada com parte das anuidades recebidas pelo Conselho 

Seccional e, se desativada ou extinta, o seu patrimônio deverá ser incorporado pelo Conselho Federal. 

d) A caixa de Assistência dos Advogados pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade 

complementar. 

 

 

Questão 05 – (Valor: 1,0) – O Conselho Federal é o órgão supremo da OAB, tendo demais órgão subordinados a 

sua estrutura, tais como os Conselhos Seccionais. Sobre a estrutura funcional da OAB, é correto afirmar que: 

 

a) É de competência exclusiva e indelegável do Conselho Seccional a realização do exame de ordem. 

b) A alienação de bens da OAB poderá ser feita pelo presidente do Conselho Seccional; 

c) O conselho Seccional não poderá representar a OAB em geral ou a classe dos advogados em evento 

internacionais, pois é competência indelegável do Conselho Federal, sendo insuscetível de autorização 

para o Conselho Seccional.  

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

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

profissionalmente domiciliados. 
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Questão 06 – (Valor: 1,0) – Sobre a eleição e ao mandato dos membros da OAB, é correto afirmar que: 

 

a) O mandato, em qualquer órgão da OAB, é de 03 anos, iniciando-se, para todos os cargos, em 1º de 

janeiro do ano seguinte ao da eleição. 

b) Extingue o mandato antes do seu término se o candidato for acusado de infração disciplinar; 

c) A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao conselho e à sua 

diretoria e, ainda, à delegação ao Conselho Federal e à Diretoria da Caixa de Assistência dos 

Advogados para eleição conjunta. 

d) É causa de extinção do mandato, antes do termo final, a falta do titular, sem motivo justificado, a quatro 

reuniões ordinárias consecutivas de qualquer órgão deliberativo da Caixa de Assistência dos Advogados. 

 

 

Questão 07 – (Valor: 1,0) – Determinadas atividades profissionais geram incompatibilidade e impedimento com o 

exercício da advocacia. Considerando esta situação, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre 

elas.  

 

I – O professor universitário do curso de Direito de uma faculdade pública exerce atividade que o limita 

parcialmente ao exercício da advocacia em desfavor de certos entes 

 

PORQUE 

 

II – Estão impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a 

fazenda pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta: 

 

a) As asserções I e II são proposições falsas; 

b) A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira; 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa. 

d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa da I; 

e) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa da I. 

 

 

Questão 08 – (Valor: 1,0) – O processo ético-disciplinar possui procedimentos a serem observados, a exemplo do 

procedimento abaixo transcrito: 

 

“O poder de punir compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base tenha 

ocorrido a infração (salvo se cometida perante o Conselho Federal, ou quando se tratar 

de representação contra membros do Conselho Federal ou contra Presidentes de 

Seccionais; em todos esses casos, a competência é exclusiva do Conselho Federal), 
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ainda que o representado tenha inscrição principal em outro Conselho Seccional. A 

instrução do processo ético-disciplinar é atribuição do Conselho da Subseção ou do 

Conselho Seccional, segundo o âmbito de suas competências territoriais. Em qualquer 

caso, contudo, a competência julgadora originária é do Tribunal de Ética e Disciplina do 

Conselho Seccional (ressalvados os casos supra, de competência originária do 

Conselho Federal).” 

 

De acordo com o trecho acima, pode-se interpretar que: 

 

a) O processo ético-disciplinar deve ser processado sempre no Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho 

Seccional de inscrição do advogado. 

b) O exercício do poder punitivo dos advogados poderá ser efetivado por Conselho Seccional diverso 

da inscrição principal do advogado e perante o Conselho Federal também 

c) O conselho Federal não poderá assumir função originária julgadora, pois, trata-se de órgão supremo da 

OAB, ao qual compete o poder de revisão em última instância. 

d) A punição efetivada por Conselho Seccional diverso ao de inscrição principal do advogado punido poderá 

gerar prejuízos no exercício do contraditório e ampla defesa. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS I - GABARITO Data: 30/11/18 

Professor(a): Larissa Sampaio Teles 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:  

“Só não consegue, quem desiste”. 

Ótima prova! 
 

INSTRUÇÕES: O quadro abaixo é destinado às respostas das questões e somente serão 
levadas em consideração as marcações nele realizadas. O não preenchimento ou rasura 
importará em atribuição de nota zero para a questão.  
 

QUESTÃO ALTERNATIVA  QUESTÃO ALTERNATIVA 

1   5  

2   6  

3   7  

4    8  

 

1. (1,0 ponto)  
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I.  O direito de propriedade é direito previsto na Constituição Federal e sofre inúmeras 

limitações, objetivando que o interesse privado não se sobreponha aos interesses maiores da 

coletividade, em consagração ao princípio da supremacia do interesse público. 

 

PORQUE 

 

II. O porte de drogas ilícitas para uso próprio, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, foi descriminalizado.  

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. 

 

a) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 

b) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 

c) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. 

d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 

 

2. (1,0 ponto) Expropriação por cultivo de drogas é afastada somente por falta de culpa do 

proprietário. O Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que poderá ser afastada a 

expropriação de terra na qual foram cultivadas plantas psicotrópicas desde que o proprietário 

comprove que não teve culpa. A decisão unânime ocorreu na sessão desta quarta-feira (14) 

durante o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 635336, com repercussão geral 

reconhecida. Na análise do RE, os ministros debateram sobre a natureza da responsabilidade 

do proprietário de terras com cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. O recurso foi interposto 

pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região (TRF-5), que manteve a expropriação de imóveis utilizados para a plantação de 

maconha, conforme o artigo 243, caput, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 

8.257/1991.  [...] Assim, por unanimidade, os ministros negaram provimento ao recurso e 

mantiveram a decisão questionada, firmando a seguinte tese: “A expropriação prevista no 

artigo 243, da Constituição Federal, pode ser afastada desde que o proprietário comprove que 

não incorreu em culpa, ainda que in vigilando* ou in elegendo**”. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=331993>. Considerando a 

tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta: 
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a) O proprietário sempre perderá a propriedade do imóvel quando comprovado que ela é 

utilizada para plantação de maconha. 

b) Em caso de condomínio, havendo boa-fé de apenas alguns dos proprietários, a 

sanção deve ser aplicada. Restará ao proprietário inocente buscar reparação dos 

demais. 

c) Para obstar a expropriação basta o proprietário alegar que não teve culpa. 

d) A comprovação da locação do imóvel é suficiente para afastar a expropriação. 

 

3. (1,0 ponto) O procedimento previsto no Código de Processo Penal diverge, em alguns 

aspectos, do procedimento previsto na Lei de Drogas, sobre o tema, assinale a alternativa 

correta: 

   

a) Na Lei de Drogas o denunciado é notificado para apresentação de defesa prévia. 

b) No procedimento ordinário o denunciado é notificado para apresentação de defesa prévia. 

c) Na Lei de Drogas há expressa previsão de realização de interrogatório no início e ao final da 

audiência de instrução e julgamento. 

d) No procedimento ordinário o interrogatório é o primeiro ato realizado na audiência de 

instrução e julgamento. 

 

4. (1,0 ponto) Considerando o disposto no Código Penal, na Lei de Drogas e na Lei de 

Organização Criminosa, assinale a alternativa correta: 

 

a) A configuração de organização criminosa exige a presença e, no mínimo, duas pessoas. 

b) A configuração da associação para o tráfico exige a presença de, no mínimo, duas 

pessoas. 

c) A configuração da associação criminosa exige a presença de, no mínimo, duas pessoas. 

d) A diferença fundamental entre a associação criminosa e a organização criminosa é que, 

naquela, não se exige o fim específico de cometer crimes. 

 

5. (1,0 ponto) Sobre o Juizado Especial Criminal, assinale a alternativa correta: 

 

a) o benefício da transação penal foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal, por violar o princípio da presunção da não culpabilidade. 

b) o procedimento sumaríssimo é adotado quando a ação penal tiver por objeto crime cuja 

sanção máxima cominada seja inferior a 3 (três) anos de pena privativa de liberdade. 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

c) a suspensão condicional do processo é cabível para o crime de furto simples, cuja 

pena mínima cominada é igual a 1 ano. 

d) o Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução 

das infrações penais de médio potencial ofensivo. 

 

6. (1,0 ponto) Assinale a alternativa que completa, respectivamente, a frase a seguir: 

“- Flagrante _______ é aquele em a polícia ou um agente provocador induz completamente um 

terceiro a praticar uma ação delituosa e, logo em seguida, ocorre a prisão do agente 

transgressor, não sendo este o caso dos autos. Não se trata da hipótese 

de flagrante"_______", mas, sim "_________", a conduta do Policial Militar que simplesmente 

diligencia no intuito de apurar acerca das denúncias recebidas sobre possível envolvimento do 

réu com o tráfico de drogas”. (TJMG -  Apelação Criminal  1.0145.17.013855-9/001, Relator(a): 

Des.(a) Doorgal Borges Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/10/2018, 

publicação da súmula em 17/10/2018) 

 

a) preparado, preparado, esperado. 

b) esperado, esperado, preparado. 

c) próprio, próprio, impróprio. 

d) improprio, próprio, impróprio. 

 

7. (1,0 ponto) Sobre as ações de controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta: 

 

a) A Ação Direta de Inconstitucionalidade objetiva a declaração de constitucionalidade. 

b) A Ação Direta de Inconstitucionalidade objetiva a declaração de inconstitucionalidade e tem 

por objeto lei municipal. 

c) A Ação Declaratória de Constitucionalidade pode ter como objeto a declaração de 

constitucionalidade de lei municipal. 

d) A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pode ser proposta quando 

for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, 

incluídos os anteriores à Constituição. 

 

8. (1,0 ponto) Ribamar, investigado da Polícia Federal, fazia constantes ligações para seu 

advogado, Salvador. As ligações de Ribamar estavam sendo interceptadas, mediante 

autorização judicial. Ocorre que nas ligações com Salvador, Ribamar acabou informando 

detalhes de crimes, com o fito de obter a adequada orientação jurídica. Consoante a situação 

hipotética, assinale a alternativa correta: 
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a) As comunicações telefônicas de Ribamar com Salvador são invioláveis quando 

disserem respeito ao exercício da profissão, bem como se não houver indícios da prática 

de crime pelo advogado. 

b) As comunicações telefônicas de Ribamar com Salvador são absolutamente invioláveis, 

ainda que o conteúdo verse sobre a prática de crimes que os dois sejam autores. 

c) A autorização judicial retira a inviolabilidade das conversas entre cliente e advogado, motivo 

pelo qual podem ser utilizadas como prova em uma ação penal. 

d) A autorização judicial revela-se insuficiente para garantir a utilização da prova, ainda nos 

casos em que advogado e cliente são coautores na prática de crimes. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: 
DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL - 
GABARITO 

Data: 05/12/18 

Professor(a): José Gabriel dos Reis Turma: 10º 

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:  
 

A cor azul indica a alternativa correta; a cor vermelha indica o erro da alternativa. 
 

 

1ª questão (1,0): 

Sandra é empregada na empresa Delta há 10 anos. No início do ano de 2018 descobriu que estava 

gestante e por esse motivo teria direito ao benefício previdenciário de salário-maternidade. Dessa 

forma Sandra compareceu a uma agência do INSS para ter certeza que havia cumprido com os 

requisitos mínimos exigidos para a concessão do referido benefício. Todavia na semana seguinte, 

tendo completado 21 semanas de gestação, Sandra foi acometida por um aborto em decorrência de 

problemas de saúde. 

Na situação descrita, Sandra  

a) Não terá direito ao benefício de salário-maternidade, uma vez que este é um benefício 

previdenciário devido somente no caso do fato gerador parto. 

b) Terá direito ao benefício previdenciário de salário-maternidade, uma vez cumprida a carência 

mínima exigida de 12 meses. 

c) Terá direito ao benefício previdenciário de salário-maternidade independentemente do 

cumprimento de carência, pois a segurada empregada é isenta. 

d) Não terá direito ao benefício, uma vez que segurada empregada não faz jus ao salário-

maternidade. 

e) Somente teria direito ao benefício previdenciário de salário-maternidade se tivesse sido 

acometida pelo aborto antes de completar 20 semanas de gestação. 

 

2ª questão (1,0): 

 

Salário-família 

Período Faixa 1 (R$) Faixa 2 (R$) Normativo 

A partir de 

2018 

Remuneração 

mensal menor do 

que R$ 877,67 -  

Cota de R$ 45,00 

Remuneração mensal 

de R$ 877,67 até valor 

igual à 1.319,18 – Cota 

de R$ 31,71 

Portaria do Ministério da 

Fazenda n° 15, de 

16/01/2018 
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Salário-família é uma espécie de benefício previdenciário de proteção à família devido aos segurados 

empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso que têm filho(s) ou equiparados menores de 

14 anos ou inválidos (não há prazo/idade enquanto permanecer a invalidez). O segurado deve ser 

considerado segurado de baixa renda. 

Com base na tabela acima bem como nos estudos feitos em sala, interprete a situação hipotética a 

seguir e na sequência marque a alternativa correta. 

Maria é segurada do INSS e trabalha em ambiente doméstico exercendo funções sem finalidade 

lucrativa. A remuneração mensal de Maria é de R$ 877,67. Maria tem dois filhos, sendo Ana de 14 

anos de idade e Pablo de 21 anos de idade que é inválido. 

 

a) Maria receberá a título de salário-família a cota de R$ 31,71 em decorrência de ser uma segurada 

de baixa renda e pelo fato de sua filha Ana ter 14 anos de idade completos. 

b) Maria receberá a título de salário-família a cota de R$ 45,00 tendo em vista que sua remuneração 

mensal não ultrapassa R$ 877,67. 

c) Maria não receberá cotas a título de salário-família, pois seus filhos não se enquadram nos 

requisitos de aquisição do respectivo benefício previdenciário. 

d) Maria receberá a título de salário-família a cota de R$ 31,71 em decorrência de ser uma segurada 

de baixa renda e seu filho Pablo ser inválido. 

e) Maria na qualidade de segurada especial, receberá a título de salário-família a cota de R$ 31,71 

tendo em vista o simples fato de estar na qualidade de segurada no momento do requerimento do 

benefício.  

 

3ª questão (1,0): 

Integram os benefícios previdenciários por incapacidade laboral o auxílio-doença, a aposentadoria 

por invalidez e o auxílio-acidente. Sendo assim analise os itens que seguem: 

 

I. O auxílio-doença é um benefício previdenciário por incapacidade devido ao segurado do INSS 

(empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial e 

segurado facultativo) que comprove em perícia médica estar temporariamente incapaz para o 

trabalho em decorrência de doença ou lesão (acidente). 

II. A Renda Mensal Inicial do auxílio-doença corresponde a 50% do salário de benefício. 

III. No caso da aposentadoria por invalidez, o INSS paga um adicional de assistência de 25% sobre 

o valor do benefício ao segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, ainda 

que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. O referido adicional cessa com a morte 

do segurado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte. 

IV. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário por incapacidade de natureza indenizatória pago 

ao segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, quando em 

decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o 

trabalho. 

 

Julgue os itens acima e assinale a alternativa correta: 
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a) I e II estão corretas. 

b) I, II e III estão corretas. 

c) II, III e IV estão corretas. 

d) II e IV estão corretas. 

e) I, III e IV estão corretas. 

 

4ª questão (1,0): 

Nos termos do art. 50 da Lei 8.213/1992, a Renda Mensal Inicial do benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade será de 70% do salário de benefício acrescido de 1% a cada grupo de 12 

contribuições. Tendo em vista que a carência exigida para a concessão da aposentadoria por idade é 

de 180 contribuições mensais, analise a questão hipotética a seguir e na sequência marque a 

alternativa correta: 

Maurício tem 70 anos de idade tendo cumprido com 204 contribuições mensais, dessa forma 

Maurício fará jus a  

 

a) 87% do salário de benefício. 

b) 85% do salário de benefício. 

c) 100% do salário de benefício. 

d) 86% do salário de benefício. 

e) 70% do salário de benefício. 

 

5ª questão (1,0): 

Romeo e Julieta sempre trabalharam juntos na condição de empregados da empresa Ômega. Romeo 

tem 65 anos de idade e já contribuiu 30 anos junto ao INSS. Julieta tem 55 anos de idade e 

contribuiu 30 anos junto ao INSS. Ambos foram informados de que no ano de 2015 por meio da Lei 

13.183 foi criada a regra progressiva 85/95 concernente à aposentadoria por tempo de contribuição. 

Dessa forma, assinale a alternativa que indica a situação de Romeo e Julieta perante a aquisição do 

referido benefício: 

 

a) Romeo fará jus ao benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra 

progressiva, diante de ter cumprido os requisitos necessários. 

b) Apenas Julieta terá direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição 

pela regra progressiva, diante de ter cumprido com o tempo mínimo de contribuição exigido e a 

soma do seu tempo de contribuição com sua idade atingirem 85 pontos. 

c) Romeo e julieta não farão jus ao benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de 

contribuição pela regra progressiva, uma vez que não cumpriram com o tempo mínimo de 

contribuição exigido. 

d) Romeo e Julieta não farão jus ao benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de 

contribuição pela regra progressiva, pois essa modalidade é inadmissível aos segurados 

empregados. 

e) Romeo deverá ter completado 70 anos de idade para que faça jus ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por tempo de contribuição pela regra progressiva. 
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6ª questão (1,0): (Questão adaptada do concurso de Técnico do Seguro Social – FCC – 

INSS – 2012) 

Márcia trabalha exercendo a função de professora do magistério desde dezembro do ano de 1990, 

tem 56 anos de idade e pretende obter benefício previdenciário em dezembro do ano de 2015, tendo 

contribuído durante todo o período trabalhado. Nessa situação, segundo o INSS, Márcia tem direito 

ao benefício previdenciário de  

a) Aposentadoria por tempo de contribuição. 

b) Auxílio-doença. 

c) Aposentadoria especial. 

d) Aposentadoria por invalidez. 

e) Aposentadoria por idade. 

 

7ª questão (1,0): 

Em se tratando de Assistência Social, a Lei 8.742/1993 estabelece que o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 anos de idade ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família. 

Considerando a matéria elencada anteriormente, avalie as seguintes asserções e a relação proposta 

entre elas. 

 

I. É necessário que tanto o idoso com 65 anos de idade ou mais quanto a pessoa portadora de 

deficiência tenham comprovada a situação de miserabilidade social para que façam jus ao BPC. 

 

PORQUE 

 

II. É necessário que o requerente comprove renda per capita familiar inferior a ¼ do salário-mínimo 

vigente. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

d) As asserções I e II são proposições falsas. 

e) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
 

 

Gabarito 

1 c 

2 d 

3 e 
4 a 

5 b 

6 a 

7 e 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO INTERNACIONAL - GABARITO Data: 04/12/18 

Professor(a): Rodrigo Diniz Cury Turma: 10º 

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: a correção desta prova levará em consideração somente as letras das 

alternativas anotadas no “QUADRO DE RESPOSTAS” abaixo apresentado. A alternativa 

deve ser anotada no campo em branco abaixo do número da questão a ser respondida. O 

não preenchimento ou rasura importará em atribuição de nota zero para a questão. 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

. 1ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

(...) É esclarecedora, a propósito, a origem etimológica do termo nação. Derivado da 

palavra latina natio, de natus, particípio de nascor, designava, em princípio, a ação 

de nascer. Aplicado a coletividades, indicava os nascidos no mesmo território e, por 

isso, originários do país, em oposição aos alienígenas.  

Somente depois das revoluções francesa e americana o termo nação será usado para 

designar a organização política do povo, verificando-se a identificação entre o Estado 

e a Nação. No século XIX, duas correntes buscaram explicar a especificidade da 

nação, contrapondo-a ao mero agrupamento dos indivíduos. A primeira, de caráter 

objetivo, enfatiza a identidade da língua e da raça, a comunidade do território e a 

existência de um patrimônio cultural comum. 

A segunda, de natureza subjetiva, acentua a consciência que têm os homens de 

formarem um grupo diferenciado dos demais. Ganha destaque o aspecto psicológico 

representado pelo sentimento de pertencer à dada comunidade. Ao contrário do que 

se passa com a corrente objetiva, a preponderância recai sobre a adesão voluntária 

dos indivíduos.  
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A compreensão de que os Estados modernos são, muitas vezes, compostos por 

várias nações levou o jurista a encarar a nacionalidade como vínculo entre o 

indivíduo e a organização estatal. A condição de membro do Estado confere-lhe 

direitos e obrigações definindo o seu status jurídico. A nacionalidade é, portanto, 

vínculo jurídico e político, que permite distinguir entre nacionais e estrangeiros, além 

de possibilitar ao Estado o exercício da competência pessoal em relação aos seus 

nacionais que vivem no exterior.  

A nacionalidade é requisito para ser cidadão, mas a perda dos direitos políticos não 

suprime a condição jurídica de nacional. (...) 

(AMARAL JUNIOR, Alberto do. Manual do candidato: noções de direito e direito 

internacional. Brasília: FUNAG, 2012, p. 66). 

 

Tendo por base o texto acima, avalie as seguintes asserções e a relação 

proposta entre elas:  

 

I. Nacionalidade e cidadania não se confundem. Enquanto a nacionalidade realça 

o elo entre o indivíduo e o Estado, a cidadania representa a titularidade dos 

direitos políticos. 

 

PORQUE 

 

II. A nacionalidade é requisito para ser cidadão, mas a perda dos direitos políticos 

não suprime a condição jurídica de nacional. 

 

 A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:  

 

(a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

(b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

(c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

(d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

(e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

. 2ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

De acordo com a Constituição Federal, são brasileiros: 
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Nome:  

 

  

(a) natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, desde que de pais brasileiros, ou 

de pais estrangeiros a serviço de seu país; 

(b) naturalizados, os estrangeiros residentes na República Federativa do Brasil há mais de 

quinze anos, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, independentemente de 

qualquer outra exigência.  

(c) natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 

estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.  

(d) natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam 

registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República 

Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem em qualquer tempo pela 

nacionalidade brasileira.  

 

 

. 3ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

Ainda de acordo com a Constituição Federal, será declarada a perda da 

nacionalidade do brasileiro: 

 

(a) tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial de qualquer natureza, desde 

que transitada em julgado. 

(b) adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade 

originária ou adquirida.  

(c) adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. 

(d) adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de 

nacionalidade originária pela lei estrangeira.  

 

 

 

. 4ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

A Lei de Migração (Lei Federal nº. 13.445/2017) dispõe sobre os direitos e 

os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e 

estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. Para 

os fins desta Lei, considera-se: 
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(a) imigrante, o brasileiro, nato ou naturalizado, que trabalha ou reside e se estabelece 

temporária ou definitivamente no exterior.  

(b) emigrante, a pessoa nacional de outro país que trabalha ou reside e se estabelece 

temporária ou definitivamente no Brasil. 

(c) apátrida, a pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum 

Estado, nos termos do Direito Internacional, ou assim reconhecida pelo Estado 

brasileiro.  

(d) visitante, a pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas 

de curta duração ou com a pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no 

território nacional.   

 

 

. 5ª QUESTÃO: (valor: 1,0 ponto) 

 

JULIAN ASSANGE COMPLETA SEIS ANOS NA EMBAIXADA DO EQUADOR EM 

LONDRES 

Assange encontrou refúgio na embaixada equatoriana em 2012 

(17.08.2018 ~ 29.11.2018) 

 

 
 

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, cumpriu nesta quinta-feira seis anos como 

asilado na Embaixada do Equador em Londres, no Reino Unido. Assange é procurado 

em extradição pelos Estados Unidos por vazar informações secretas sobre questões 

de segurança. 

Em 2010, ele também foi solicitado em extradição pela justiça sueca por um alegado 

delito sexual. Segundo os advogados de defesa de Assange, esta foi uma manobra 

para depois ser entregue aos EUA devido a publicação de documentos relacionados 

com a violação dos direitos humanos na prisão de Guantánamo, em Cuba; além de 

questões relacionadas à invasão dos Estados Unidos ao Iraque e ao Afeganistão. 
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Até o momento, no mês passado, Assange disse que está estudando a possibilidade 

de testemunhar perante o Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, 

depois de receber um pedido dos legisladores Richard Burr e Mark Warner. 

Deve-se notar que o australiano obteve a cidadania equatoriana em dezembro de 

2017. 

No mesmo ano, o Ministério das Relações Exteriores do Equador já havia explicado 

que, diante de rumores sobre a retirada do asilo político do jornalista australiano, "o 

Equador não aplicará qualquer mudança no status de asilo" para Assange. 

(Agência Anadolu) (adaptado) (Disponível em: < 

http://www.trt.net.tr/portuguese/mundo/2018/08/17/julian-assange-completa-seis-

anos-na-embaixada-do-equador-em-londres-1034290>. Acesso em 04 dez. 2018.) 

 

Tendo por base o texto acima, avalie as seguintes asserções e a relação 

proposta entre elas:  

 

I. As características do asilo concedido a Julian Assange pelo Equador 

caracterizam a espécie de asilo territorial. 

 

PORQUE 

 

II. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser 

concedido em áreas dotadas de inviolabilidade internacional, como as embaixadas 

em países estrangeiros. 

 

 A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:  

 

(a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

(b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

(c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

(d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

(e) as asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

Nome:  
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. 6ª QUESTÃO: (valor: 2,0 pontos) 

 

A respeito das regras de aquisição primária ou originária da nacionalidade, 

explique a diferença existente entre o Jus Soli e o Jus Sanguinis. 

 

JUS SOLI – aquisição originária da nacionalidade em função do local do 

nascimento. 

JUS SANGUINIS - aquisição originária da nacionalidade derivada da nacionalidade 

dos pais, ou seja, de acordo com a filiação. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: 
TÉCNICAS E PRÁTICAS JURÍDICAS - 
GABARITO 

Data: 29/11/18 

Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 10º 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) Em alguns processos, comumente, podemos observar a pluralidade de partes nos polos 

passivo, ativo ou em ambos, desde que, sejam respeitados alguns requisitos legais. Analise os 

seguintes itens e assinale a alternativa correta:  

I- Quanto à uniformidade da decisão, o litisconsórcio será simples quando a decisão proferida no 

mesmo processo poder ser a mesma ou não para cada um dos litisconsortes, e será unitário quando a 

decisão será necessariamente idêntica para estes (CORRETA). 

II-  Quanto ao momento de formação, o litisconsórcio ulterior/incidental poderá ser formado havendo 

conexão entre duas ou mais ações, entende-se por conexas ações que lhes sejam comuns o mesmo 

pedido apenas (INCORRETA). 

III- O litisconsórcio facultativo, quanto ao número de litigantes, deverá ser limitado pelo juiz, pelo 

simples motivo de haver diversos litisconsortes em um, outro ou em ambos os polos (INCORRETA). 

IV-  Aos litisconsortes terão prazos contados em dobro para as suas manifestações, desde que tenham 

constituído distintos procuradores de distintos escritórios de advocacia e tratar-se de um processo em 

autos físicos (CORRETA). 

a) I e II estão corretas. 

b) II e III estão corretas. 

c) II e IV estão corretas. 

CORRETA = d) I e IV estão corretas. 
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2. (1,0) Nas relações processuais regidas pela dinâmica do vigente Código de Processo Civil é legal a 

possibilidade de que um interveniente, que a princípio não tem nenhum interesse direto no resultado 

da lide, participar, mesmo que de maneira discreta, desta relação processual. Analise os seguintes 

itens e assinale a alternativa correta: 

I – A assistência simples ocorre quando o interveniente funciona como mero auxiliar da parte assistida, 

já na assistência litisconsorcial, o interveniente funcionará como substituto processual (INCORRETA). 

II – O denunciado poderá denunciar sucessivamente uma única vez qualquer antecessor seu na cadeia 

dominial, quaisquer outros responsáveis por ressarcir o eventual prejuízo devem ser acionados 

mediante ação de regresso (INCORRETA). 

III – Nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, excepcionalmente, admite-se 

intervenção de terceiros, no entanto, o interveniente não poderá recorrer de decisões irrestritamente e 

poderá opor embargos de declaração (CORRETA). 

IV -  Aos processos de competência dos juizados especiais não se admite nenhuma modalidade de 

intervenção de terceiros (INCORRETA). 

a) as asserções III e IV são proposições verdadeiras e a IV é uma justificativa da III. 

b) as asserções I, III e IV são proposições verdadeiras, mas a III não é uma justificativa da I. 

CORRETA = c) a asserção III é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

 

 

3. (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) Tratando-se de processo de conhecimento, rejeitada a alegação de nulidade da citação, o réu não 

será considerado revel, pois, manifestou-se no processo (INCORRETA). 
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CORRETA = b) Suspeitando ocultação, 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 (CORRETA). 

c) 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 (INCORRETA). 

 d) Em regra, não serão citados os noivos, nos cinco primeiros dias seguintes ao casamento 

(INCORRETA). 

4. (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) 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 (CORRETA). 

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 (INCORRETA). 

c) Sendo o réu revel, reputar-se-ão verdadeiros as matérias de direito alegadas pelo autor, pois os 

fatos, obrigatoriamente, deverão ser provados (INCORRETA). 

d) Decretado os efeitos da revelia, o réu revel não mais poderá se manifestar no processo 

(INCORRETA). 

5. (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, via de regra, 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 

também 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 (INCORRETA). 
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b) Sendo o que ocorre na ação monitória uma exceção, em regra, admite-se a reconvenção da 

reconvenção (CORRETA). 

c) Nos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis, quando o autor desiste da ação, a reconvenção 

continua seu trâmite normalmente (INCORRETA). 

d) Como a reconvenção se dá no mesmo momento processual da defesa do réu, para reconvir o réu 

deve, necessariamente, contestar os pedidos do autor (INCORRETA). 

 

6. (2,0) Objetivamente e apresentando o fundamento legal analise o seguinte fluxograma, aponte, em 

quais hipóteses o juiz estará autorizado a dispensar a citação do réu e prolatar uma sentença de mérito 

julgando improcedente o pedido do autor? Dê um exemplo. É correto afirmar, no que tange a este 

instituto, que o juiz liminarmente possa julgar a procedência de algum pedido? Por que? 

 

R = O juiz estará autorizado a julgar liminarmente improcedente o pedido nas causas que dispensem a 

fase instrutória, isto é, que verse exclusivamente sobre questão de direito, independentemente da 

citação do réu, como por exemplo, quando o pedido do autor contrariar acórdão proferido pelo 

Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recursos Repetitivos, 

conforme inteligência do Artigo 332 do CPC. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS II - GABARITO Data: 03/12/18 

Professor(a): PLÍNIO DE MELO PIRES Turma: 10º 

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: 
 

 
 
A partir da temática trazida pela figura acima, analise a seguinte ASSERÇÃO-RAZÃO: (1,0) 
 
O Brasil é o quinto país com maior taxa de mortes violentas de mulheres no mundo, perdendo 
para El Salvador, Colômbia e Guatemala, três países latino-americanos, e a Rússia. Segundo o 
Mapa da Violência de 2015, mais de 106 mil brasileiras foram vítimas de assassinato entre 
1980 e 2013. Somente entre 2003 e 2013 foram mais de 46 mil mulheres mortas, isso  
 

PORQUE 
 
Os crimes passionais relacionados à violência de âmbito familiar e doméstico tem crescido 
drasticamente, tendo a legislação culminado na edição do crime de feminicídio, tipificado como 
espécie de homicídio qualificado, e configurado ainda que inexista coabitação entre autor e 
vítima.  
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a) as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 
b) as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
c) a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
d) a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 
e) as asserções I e II são proposições falsas. 
 
 
QUESTÃO 02: 
 
FULANO DE TAL foi preso em flagrante pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 
11.343/06, tendo sido apreendidas 27 porções de maconha, 21 invólucros de cocaína e 42 
papelotes de crack. Após ser lavrado o APF (auto de prisão em flagrante), o preso foi 
conduzido à presença da autoridade judicial para sua oitiva e apreciação da prisão realizada. 
Em audiência de custódia, qual(is) medida(s) deve(m) ser adotadas pelo magistrado? (1,0) 
 
Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão 
ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas 
cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Se o juiz 
verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições 
constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Código Penal, poderá, fundamentadamente, 
conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos 
processuais, sob pena de revogação (art. 310, CPP). 

 
 
QUESTÃO 03: 
 
O Superior Tribunal de Justiça, em diversas hipóteses, tem consolidado a aplicação do 
princípio da insignificância diante de condutas que, embora penalmente tipificadas como ilícitos 
penais, tenham ínfima ofensividade. Tanto é verdade que recentemente editou duas súmulas a 
respeito. Em 27/11/2017 foi publicada a Súmula 599, segundo a qual “o princípio da 
insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.” Já em 17/04/2018 foi 
publicada a Súmula 606, “não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão 
clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 
183 da Lei n. 9.472/1997.”  
A respeito do referido princípio, responda justificadamente: 
 
a) No que consiste o princípio da fragmentariedade enquanto norteador da aplicabilidade do 
princípio da insignificância, também denominado de princípio da bagatela? (1,0) 
 
O Direito Penal deve ocupar-se apenas de lesões relevantes aos bens jurídicos que lhes são 
caros, devendo atuar sempre como última medida na prevenção e repressão de delitos, ou seja, 
de forma subsidiária a outros instrumentos repressivos. Isso significa que o bem jurídico deve 
receber a tutela da norma penal somente quando os demais ramos do Direito não forem 
suficientes para punir e reprimir determinada conduta. 
 

b) Quais critérios objetivos podem ser indicados para embasar a aplicação do princípio da 
insignificância diante de uma situação jurídica concreta? (1,0) 
 
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido 
grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm#art312...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art23i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art23i


G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

QUESTÃO 04: 
 
Suponha que seja ajuizada ação civil pública em face do proprietário de imóvel visando a sua 
condenação a demolir casa que edificou em área de preservação permanente correspondente 
a manguezal e a margem de curso d´água, bem como a remover os escombros daí resultantes 
e a recuperar a vegetação nativa do local. Contudo, em sede de contestação, apresentou-se 
contrato de compra e venda do referido imóvel, a fim de indicar que o imóvel em questão foi 
alienado após o ajuizamento da ação. Com base nessa situação, responda justificadamente: 
há legitimidade passiva do alienante para responder a demanda? E o adquirente do imóvel 
poderá alegar em sua defesa a aquisição do imóvel de boa-fé, a fim de elidir eventual 
condenação judicial? (1,0) 
 
A alienação promovida em momento posterior à propositura da Ação Civil Pública pela 
empreendedora não tem o condão de alterar os efeitos subjetivos da coisa julgada, conforme 
disposto no artigo 109, § 3º do CPC, pois é dever do adquirente revestir-se das cautelas 
necessárias quanto às demandas existentes sobre o bem litigioso. Cumpre asseverar que a 
possibilidade do terceiro ter adquirido o imóvel de boa-fé não é capaz, por si só, de afastar a 
aplicação do artigo supracitado; para que fosse afastada, seria necessário que, quando da 
alienação do imóvel, não houvesse sido interposta a presente ação civil pública. O que não é o 
caso. 

 
 
QUESTÃO 05: 
 
Selecione a alternativa que completa corretamente a frase proposta. (1,0) 
 

O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária 
de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses 
tributos, (...) 

 
a) salvo se ostentar a condição de contribuinte ou de responsável tributário. 
b) ainda que seja considerado como “contribuinte de fato”. 
c) salvo se ostentar a condição de “contribuinte de direito”. 
d) exceto se estipulado em contrato de locação o dever de recolher os tributos incidentes sobre 
o imóvel locado; 
e) uma vez que, seja locatário, seja destinatário do carnê, a obrigação contratual entre 
este e o proprietário do imóvel não pode ser oponível à Fazenda. 
 
 
QUESTÃO 06: 
 
De acordo com a Constituição Federal do Brasil, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação” (art. 5º, inciso X). Conforme se vê, além da indenização por 
prejuízos patrimoniais, a norma constitucional ampara a reparação pelos prejuízos 
extrapatrimoniais, chamados de danos morais. A partir disso, é possível afirmar que o Brasil 
também adotou a teoria do dano moral in re ipsa? Assinale a alternativa que corretamente 
responda ao referido questionamento: (1,0) 
 
a) apenas nas hipóteses de danos causados à vítima por culpa do agente. 
b) sempre que houver nexo causal entre o dano suportado pela vítima e a conduta ilícita do 
agente, sem necessidade de comprovar culpa, eis que presumida. 
c) exclusivamente nas situações em que envolver fornecedor de serviço e, ainda, em que se 
tratar de condenação decorrente do risco da atividade comercial exercida. 



G
A

B
A

R
IT

O

G
A

B
A

R
IT

O

 

d) sempre que houver nexo causal entre o dano suportado pela vítima e a conduta ilícita 
do agente, sem necessidade de comprová-lo, eis que presumido. 
e) apenas nas hipóteses em que a culpabilidade do agente for decorrente de negligência, 
imprudência e imperícia. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS III - GABARITO Data: 30/11/18 

Professor(a): Luana Ferreira Bernardes Turma: 10º 

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 – (Valor: 1,0) – Gibson contratou plano de saúde individual mantido pela UNIMED, o qual previa 

prazo de carência de 45 (quarenta e cinco) dias para quaisquer tratamentos (consultas, exames e cirurgias).  

 

Um mês após a assinatura do plano, Gibson tem um mal súbito e é socorrido até uma unidade hospitalar da rede 

privada. O corpo clínico que atendeu Gibson comunicou à família que o estado de saúde do mesmo era grave, o 

que incluía possível risco de óbito. Desta forma, Gibson teria de ser encaminhado à UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva) para receber o tratamento adequado.  

 

Quando a administração do hospital requereu autorização do plano de saúde para cobertura do tratamento, foi 

surpreendida com a negativa do plano, ao argumento de que o prazo de carência ainda não havia se esgotado. 

Diante desta negativa, os familiares de Gibson contratam um advogado que elabora a ação cabível e recorre ao 

plantão judicial do Tribunal de Justiça competente. 

 

A partir do caso narrado, aponte a alternativa correta: 

 

a) A tutela provisória concedida em favor de Gibson conservará sua eficácia na pendência do processo e 

poderá ser revogada ou modificada, apenas, com a prolação da sentença definitiva de mérito. 

b) Como a urgência do caso é contemporânea à propositura da ação, a petição inicial elaborada pelo 

advogado poderia limitar-se ao requerimento da tutela cautelar e à indicação do pedido final.  Se a tutela 

cautelar for concedida, o autor deverá aditar a petição em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o 

juiz fixar. 

c) Uma vez que se demonstrou cabalmente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ao 

resultado útil do processo, neste caso, o magistrado poderá conceder tutela de evidência em favor de 

Gibson, autorizando a sua internação provisória. 

d) A tutela provisória, de natureza antecipada, a ser com concedida em favor de Gibson, poderá sofrer 

os efeitos da estabilização de seus efeitos. 
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Questão 02 – (Valor: 1,0) – Vaneide ajuizou determinada ação em desfavor da empresa Graziane Serviços Ltda., 

e conseguiu demonstrar que sua pretensão merecia obter tutela jurisdicional exclusivamente com base na prova 

documental que anexou na petição inicial, ainda ressaltando no processo que, a matéria que ali se discutia estava 

de acordo com súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso, de acordo com o Código de 

Processo Civil, o juiz: 

 

a) Poderá conceder tutela de urgência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária, desde que o autor 

comprove a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

b) Liminarmente, independentemente de demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado 

útil do processo, poderá conceder a tutela da evidência. 

c) Poderá conceder tutela da evidência, após ouvir obrigatoriamente a parte contrária e desde que o autor 

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

d) Liminarmente, desde que o autor demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

poderá conceder a tutela da evidência.  

 

Questão 03 – (Valor: 1,0) – Sobre as tutelas provisórias, assinale a alternativa correta: 

 

a) Todas as espécies de tutela provisória exigem, para o seu deferimento em cognição sumária, a 

demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

b) A tutela de urgência de natureza antecipada poderá ser concedida mesmo diante do perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

c) Após a efetivação da tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor, no prazo de 30 

dias, não se podendo modificar ou aditar a causa de pedir, uma vez que se trata de fundamento daquela. 

d) A eficácia da tutela cautelar cessará, dentre outras hipóteses, se o autor não deduzir o pedido no 

prazo legal e não efetivar a tutela no prazo de 30 dias. 

 

 

Questão 04 – (Valor: 1,0) – Diante de inconteste estado de coação, Alesilvia assinou contrato de financiamento 

bancário com a instituição financeira Ricardo Rico S.A. Neste pacto, Alesilvia também foi compelida a oferecer um 

imóvel em alienação fiduciária, como garantia da avença creditícia. Após a formalização do negócio bancário, 

Alesilvia não consegue honrar com as prestações assumidas e, após receber notificação para purgar a mora, é 

informada de que a instituição financeira iniciou procedimento para consolidação da propriedade do imóvel de 

Alesilvia.  

 

Desesperada, Alesilvia contrata um advogado e informa que foi coagida a assinar o contrato de financiamento e 

que não pode perder o imóvel diante ilegalidade cometida pelo banco: pois, o contrato deverá ser anulado.  Você, 

na condição de advogado de Alesilvia, ajuizará ação anulatória de negócio jurídico para provar que o contrato e 

cláusula de alienação fiduciária devem ser anulados. Todavia, para garantir que o bem imóvel de Alesilvia não 

seja expropriado antes do término desta ação anulatória, tomará a seguinte medida: 
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a) Ajuizará tutela provisória antecipada, requerida em caráter antecedente, postulando a suspensão do 

procedimento de consolidação do imóvel e indicando que ajuizará ação anulatória. 

b) Ajuizará tutela provisória cautelar, em caráter antecedente, postulando a suspensão do 

procedimento de consolidação do imóvel e indicando que ajuizará ação anulatória.  

c) Ajuizará tutela provisória de evidência, demonstrando que existem provas evidentes de que o negócio 

jurídico padeceu de coação. 

d) Ajuizará tutela provisória de caráter satisfativo, no curso da ação anulatória. 

 

 

Questão 05 – (Valor: 1,0) – Sobre o contrato de compra e venda entre ascendentes e descendentes, é correto 

afirmar que: 

 

a) Trata-se de contrato nulo de pleno direito. 

b) É negócio jurídico nulo, exceto se os outros descendentes e o cônjuge do alienante tiverem anuído 

expressamente.  

c) Sempre será necessário obter a autorização do cônjuge ou do convivente do alienante, sob pena de 

nulidade. 

d) É anulável, se o alienante for casado sob o regime da separação obrigatória de bens e não obtiver 

anuência expressa dos demais descendentes. 

 

 

Questão 06 – (Valor: 1,0) –  Sobre as alterações na Lei de Registro Público, considere as asserções abaixo. 

 

I - O atendimento ao pedido de alteração e averbação do prenome e do gênero apresentado ao registrador 

independe de prévia autorização judicial ou da comprovação de realização de cirurgia de redesignação 

sexual e/ou de tratamento hormonal ou patologizante, assim como de apresentação de laudo médico ou 

psicológico. 

 

PORQUE 

 

II – É direito de toda pessoa absolutamente capaz requerer ao ofício do RCPN a alteração do prenome e do 

gênero, a fim de adequá-los à identidade autopercebida como garantia do direito fundamental de liberdade, 

igualdade e solidariedade.  

 

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta: 

 

a) As asserções I e II são proposições falsas; 

b) A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira; 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa. 

d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é justificativa da I; 

e) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa da I. 
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Questão 07 – (Valor: 1,0) – De acordo com o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello: 

 

“O direito à autodeterminação do próprio gênero, enquanto expressão do princípio do 

livre desenvolvimento da personalidade, qualifica-se como poder fundamental da pessoa 

transgênero, impregnado de natureza constitucional, e traduz, iniludivelmente, em sua 

expressão concreta, um essencial direito humano cuja realidade deve ser reconhecida 

pelo Supremo Tribunal Federal.” 

 

A partir do texto acima, pode-se concluir que: 

 

a) A orientação sexual e a identidade de gênero autodefinidas por cada pessoa constituem parte 

essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais básicos de sua autodeterminação e de 

seus direitos humanos. 

b) O direito à autodeterminação do próprio gênero é relevante especialmente para as questões de direito 

privado. 

c) O livre desenvolvimento da personalidade é a projeção e tutela dos direitos fundamentais na esfera 

patrimonial. 

d) O direito à autodeterminação de gênero implica  no reconhecimento da redesignação corporal da pessoa 

transgênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


