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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 pts 

Disciplina: CIÊNCIA POLITICA - GABARITO Data: 12/06/18 
Professor(a): Cristiano Augusto da Silva Turma: 1º 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 (1,0 ponto) 

 

Mais-valia é o termo usado para designar a disparidade entre o salário pago e o valor do trabalho 

produzido. Muitos cientistas e pensadores sociais desenvolveram diferentes vertentes para conceber uma 

explicação para o surgimento e o funcionamento do sistema capitalista. Para Adam Smith, o valor do 

trabalho agregado ao produto é menor que o valor pelo qual a mercadoria poderia ser vendida. David 

Ricardo afirmava que a questão salarial está ligada às necessidades fisiológicas, isso quer dizer que o 

valor pago gira em torno das condições mínimas de sobrevivência, ou seja, o ordenado cobre somente o 

essencial (alimentos, roupas). 

Internet: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br> (com adaptações). 

A partir do conceito de mais-valia apresentado no texto e também do conteúdo abordado em sala de aula, 

julgue o item que se segue. 

Na perspectiva marxista, a mais-valia é a representação da exploração do proletário pelo burguês. 

 

a) Certo 

b) Errado 

 

 Gabarito Letra A 

 

Questão 2 (1,0 ponto) 

 

“Todos nós participamos de certos grupos de ideias (...). São espécies de “bolsões” ideológicos, onde há 

pessoas que dizem coisas em que nós também acreditamos, pelas quais lutamos, que têm opiniões muito 

parecidas com as nossas. Há alguns autores que dizem que na verdade nós não falamos de fato o que 

acreditamos dizer, haveria certos mecanismos, certas estruturas que “falariam por nós”. Ou seja, quando 

damos nossas opiniões, quando participamos de algum acontecimento, de alguma manifestação, temos 

muito pouco de nosso aí, reproduzimos conceitos que circulam nesses grupos. Ideologia não é, portanto, 

um fato individual, não atua de forma consciente na maioria dos casos. Quando pretendemos alguma 

coisa, quando defendemos alguma ideia, um interesse, uma aspiração, uma vontade, um desejo, 

normalmente não sabemos, não temos consciência de que isso ocorre dentro de um esquema maior, (...) 

do qual somos representantes — repetimos conceitos e vontades que já existiam anteriormente” 

(MARCONDES FILHO, Ciro. Ideologia: O que todo cidadão precisa saber sobre. São Paulo, 1985, p.20). GABARIT
O



 

 

A partir do texto, e também considerando a concepção de Gramsci acerca do tema, é possível afirmar que 

Ideologia é 

 

a) um fato individual, consciente e que se manifesta por vontades particulares. 

b) um conjunto de atitudes individuais e momentâneas que não interferem na visa social. 

c) algo que se reproduz fora e sem sofrer influências do grupo social. 

d) algo que se reproduz solitariamente. 

e) algo que se reproduz a partir da convivência entre os indivíduos em grupos, que defendem os 

mesmos interesses e possuem opiniões semelhantes.  

 

   Gabarito Letra E 

 

  

Questão 3 (1,0 ponto) 

 

Max Weber, um dos fundadores da Sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa 
ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo 
moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra existem dois 
conceitos fundamentais, ou seja, 

 

a) cultura e tipo ideal. 

b) classe e proletariado. 

c) anomia e solidariedade. 

d) fato social e burocracia 

e) ação social  e racionalidade. 

 

Gabarito Letra E 

 

 

Questão 4 (1,0 ponto) 

 
Nas Ciências Sociais, particularmente na Ciência Política, definir o Estado sempre foi uma tarefa 
prioritária. As tentativas nesta direção fizeram com que vários intelectuais vissem o Estado de formas 
diferentes, com naturezas diferentes. Numa palestra intitulada Política como vocação, Max Weber nos 
adverte, por exemplo, que o Estado pode ser entendido como uma relação de homens dominando 
homens. No trecho da canção d´O Rappa, Tribunal de Rua, dominação é o que se percebe, também, na 
relação entre cidadãos e policiais (braço armado do Estado). 
 

A viatura foi chegando devagar 
E de repente, de repente resolveu me parar 

Um dos caras saiu de lá de dentro 
Já dizendo, aí compadre, você perdeu 
Se eu tiver que procurar você tá fodido 

Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo [...]. 
O Rappa. Lado A Lado B. Warner, 1999. GABARIT

O



 

 

A partir da perspectiva weberiana, relacionada ao trecho da canção acima, evidencia-se que a dominação 

do Estado 

 

a) é exercida pela autoridade legal reconhecida, daí caracterizar-se fundamentalmente como 

dominação racional legal. 

b) é estabelecida por meio da violência prioritariamente exercida contra grupos e classes excluídos social e 

economicamente. 

c) é estabelecida por meio da violência prioritariamente exercida contra grupos e classes excluídos social e 

economicamente. 

d) a exemplo da dominação de outras instituições, opera de forma genérica, exterior e coercitiva. 

 

Gabarito Letra A 

 

Questão 5 (1,0 ponto) 

  

Observe a imagem a seguir: 

 

 

 

O fenômeno nela apresentado é definido como uma 

 

a) ação de partidos políticos que possuem o objetivo de mudar uma determinada situação em um país ou 

região. 

b) determinação social de grupos minoritários que reivindicam melhores situações para determinados 

indivíduos desprotegidos culturalmente. 

c) solução definitiva e tranquila de conflitos e desigualdades sociais impostas pelos grupos menos 

favorecidos aos grupos sociais considerados elitizados. 

d) ação coletiva com base em uma determinada visão de mundo, objetivando a mudança ou a 

manutenção das relações sociais numa dada sociedade. 

e) Norma de comportamento determinada pela sociedade para controlar manifestações individuais ou 

grupais que contrariem os interesses do poder político do país. GABARIT
O

https://2.bp.blogspot.com/-32KMGxskWIg/V35naYt4YiI/AAAAAAAAFGo/mtDe4DNpw98pkMvE2UGnhTnlLuwfIJBxQCLcB/s1600/A%C3%A7%C3%A3o+coletiva.png


 

 

Gabarito Letra D 

 

 

Questão 6 (1,0 ponto) 

 

Quanto ao sistema eleitoral adotado no Brasil, assinale a afirmativa correta. 

 

a) O sufrágio é censitário e direto. 

b) Haverá eleição indireta para o Senado. 

c) As eleições parlamentares não serão proporcionais. 

d) Nas eleições presidenciais, a circunscrição será o País. 

e) O voto é secreto e facultativo.  

 

 Gabarito Letra D 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 pts 

Disciplina: CIÊNCIA POLITICA - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): Cristiano Augusto da Silva Turma: 1º 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 (1,0 ponto) 

 

Os movimentos sociais são caracterizados como uma ação coletiva de grupo organizado que, dentro de 

determinada sociedade e em contexto específico, têm por objetivo 

 

a) privilegiar determinadas parcelas da sociedade em detrimentos das demais. 

b) construir agrupamentos partidários. 

c) pressionar o Estado para atendimento das demandas da sociedade. 

d) formar relacionamentos grupais. 

e) aumentar o clima de tensão social na sociedade civil. 

 

Gabarito Letra C 

 

 

Questão 2 (1,0 ponto) 

 

O materialismo histórico e dialético, sistematizado por Karl Marx, constitui uma das vertentes mais profícuas no 

âmbito das teorias sociológicas. Suas três fontes constitutivas foram 

 

a) dialética hegeliana, filosofia clássica alemã e racionalismo francês. 

b) empirismo inglês, dialética hegeliana e socialismo utópico francês. 

c) economia clássica inglesa, racionalismo cartesiano e socialismo utópico francês. 

d) socialismo utópico francês, empirismo inglês e materialismo de Feurbach. 

e) dialética hegeliana, economia clássica inglesa e socialismo utópico francês. 

  

Gabarito Letra E 

 

Questão 3 (1,0 ponto) 

 

“Hoje em dia, tudo parece levar em seu seio sua própria contradição. Vemos que as máquinas, dotadas da 
propriedade maravilhosa de encurtar e fazer mais frutífero o trabalho humano, provocam a fome e o esgotamento 
do trabalhador. As fontes de riqueza recém-descobertas convertem-se, por arte de um estranho malefício, em 
fonte de privações”. MARX, K. People´s paper,p. 369.  GABARIT

O



 

Karl Marx se insere entre os pensadores que utilizam a dialética na maneira de analisar a realidade. Nesse 
sentido, a realidade social pode ser reconhecida como: 

 

a) resultado de um movimento dialético, a partir da relação entre tese, antítese e síntese, sendo a 
síntese o resultado de suas contradições. 

b) resultado de um movimento dialético, a partir da relação entre tese/antítese e síntese, sendo a síntese um 
conceito típico ideal que exige um confronto com a realidade, a fim de que se possa comprovar sua 
validade para a compreensão da vida social. 

c) resultado da evolução das ideias, pois estas produzem a realidade social. 

d) evidência de uma concepção segundo a qual as sociedades, inevitavelmente, avançam rumo a realização 
de uma finalidade histórica prevista, o comunismo, a partir das contradições do sistema capitalista. 

e) A relação social, nascida dos sentidos compartilhados dos indivíduos que constitui também a base do 
materialismo histórico. 

 

Gabarito Letra A 

 

 

Questão 4 (1,0 ponto) 

 

Para Max Weber, a legitimação da obediência corresponde a três tipos “puros” — “tradição”, “carisma” e 

“legalidade”.  De acordo com o conteúdo abordado em sala de aula, a “legalidade” é entendida como 

 

a) domínio do “dom da graça” dos poderosos. 

b) finalidade: reconhecer direitos naturais. 

c) domínio com base na repressão penal. 

d) fé nos estatutos legais e na competência baseada em regras. 

e) sinônimo de indiferença aos fatos.  

  

 Gabarito Letra D 

 

 

Questão 5 (1,0 ponto) 

 

O sistema da representação proporcional é o adotado no Brasil nas eleições para 

 

a) Governador e Vice-Governador de Estado. 

b) o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. 

c) a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. 

d) Presidente e Vice-Presidente da República. 

e) Prefeito Municipal e para as Câmaras Municipais. 

 

Gabarito Letra C 

 

 GABARIT
O



 

Questão 6 (1,0 ponto) 

 

A Constituição brasileira de 1988, embora com alguns importantes senões, acabou consagrando as teses e 

tradições nacional-estatistas com um viés favorável às demandas dos trabalhadores e das chamadas classes 

populares. 

(Daniel Aarão Reis, Ditadura e democracia no Brasil. Adaptado) 

 

Entre as marcas da Constituição de 1988 que confirmam a afirmação feita no trecho citado, é correto identificar 

 

a) o fim do imposto sindical, até então descontado obrigatoriamente de todos os trabalhadores. 

b) a jornada de trabalho de, no máximo, quarenta horas e o pagamento em dobro das horas extras. 

c) a inclusão da hipótese de desapropriação sem indenização das terras improdutivas para a reforma agrária. 

d) a formulação dos direitos sociais, apresentados como “direitos de todos e dever do Estado”. 

e) a exclusão de todas as formas de participação política dos militares na vida republicana. 

  

 Gabarito Letra D  

 

 

 

 

 

O que são as pessoas de carne e osso? Para os mais notórios economistas, números. Para os mais poderosos 

banqueiros, devedores. Para os mais influentes tecnocratas, incômodos. E para os mias exitosos políticos, votos. 

 

Eduardo Galeano.  

 

 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 pts 

Disciplina: CIÊNCIA POLITICA - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): Cristiano Augusto da Silva Turma: 1º 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 1 (1,0 ponto) 

 

Diante de sua visão materialista da formação do processo histórico, Karl Marx descreve a luta de classes 

como: 

 

a) Consequência direta do fenômeno de individualização do sujeito moderno. 

b) Fenômeno fundamental para que uma democracia possa se estabelecer. 

c) Fenômeno social inevitável diante das desigualdades materiais que existem entre as classes. 

d) Parte essencial do processo de transição de monarquias no mundo feudal. 

Gabarito Letra C 

 

Questão 2 (1,0 ponto) 

 

Analise a figura a seguir. 

 

 

A figura ilustra, por meio da ironia, parte da crítica que a perspectiva sociológica baseada nas reflexões 

teóricas de Karl Marx (1818-1883) faz ao caráter ideológico de certas noções de Estado. Sobre a relação 

entre Estado e sociedade segundo Karl Marx, é correto afirmar: 

 GABARIT
O



 

a) A finalidade do Estado é o exercício da justiça entre os homens e, portanto, é um bem indispensável à 

sociedade. 

b) O Estado é um instrumento de dominação e representa, prioritariamente, os interesses dos setores 

hegemônicos das classes dominantes. 

c) O Estado tem por finalidade assegurar a felicidade dos cidadãos e garantir, também, a liberdade individual 

dos homens. 

d) O Estado visa atender, por meio da legislação, a vontade geral dos cidadãos, garantindo, assim, a 

harmonia social. 

e) Os regimes totalitários são condição essencial para que o Estado represente, igualmente, os interesses 

das diversas classes sociais. 

Gabarito Letra B 

 

 

Questão 3 (1,0 ponto) 

 

Um conceito fundamental na abordagem sociológica de Max Weber é o de ação social. NÃO constitui um 

tipo de ação social para o autor a ação social 

 

a) afetiva. 

b) racional com relação a valores. 

c) racional com relação a fins. 

d) compreensiva. 

e) tradicional.  

Gabarito Letra D 

 

Questão 4 (1,0 ponto) 

 

Max Weber alinhava-se à visão de Marx em relação ao tratamento do desenvolvimento do capitalismo no 

mundo moderno e às investigações sobre os sistemas anteriores de produção e as lógicas de relações 

sociais que se estabeleciam em volta deles. Entretanto, Weber discordava de Marx em alguns pontos 

cruciais. Quais são eles? 

 

a) Enquanto Marx acreditava que a religião era o ópio do povo, Weber era um religioso convicto. 

b) Enquanto Weber elaborou seus trabalhos sob a perspectiva do materialismo histórico, Weber foi lembrado 

por sua sociologia compreensiva. 

c) Enquanto Marx construiu sua teoria sob a perspectiva do materialismo histórico, Weber foi 

lembrado por sua sociologia compreensiva. 

d) Marx e Weber não discordaram em nenhum ponto em suas teorias. 

Gabarito Letra C 

 

 

 

 GABARIT
O



 

Questão 5 (1,0 ponto)  

 

Considere as seguintes assertivas sobre as normas constitucionais relativas à criação e ao funcionamento 

de partidos políticos: 

 

I – Os partidos políticos deverão observar preceitos estabelecidos na Constituição, dentre os quais, os de 

possuírem caráter nacional e prestarem contas à Justiça Eleitoral. 

II – Os partidos políticos têm o direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na 

forma da lei. 

III – Embora assegure aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e 

funcionamento, a Constituição prevê que seus estatutos devem estabelecer normas de disciplina e fidelidade 

partidária. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, II e III. 

 

Gabarito Letra E 

Questão 6 (1,0 ponto) 

 

Considerando as características peculiares do sistema eleitoral brasileiro, assinale a opção correta. 

 

a) O candidato a presidente da República será eleito em primeiro turno se obtiver maioria relativa dos votos 

dos eleitores que efetivamente comparecerem às urnas, excluídos os votos nulos. 

b) A eleição dos vereadores é feita pelo sistema majoritário, pelo qual são eleitos, por maioria simples, os 

mais votados. 

c) A eleição para vereador, assim como as demais eleições para cargos legislativos, é realizada pelo sistema 

proporcional. 

d) Nas eleições para prefeito, haverá segundo turno quando um candidato não obtiver a maioria relativa dos 

votos. 

e) Governador e senador são eleitos pelo sistema majoritário; deputado distrital e federal pelo 

sistema proporcional. 

 

Gabarito Letra E 

 

 

 

Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. 

George Orwell GABARIT
O



 

 

 

 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6 pts 

Disciplina: 
FILOSOFIA E HISTORIA DO DIREITO - 
GABARITO Data: 08/06/18 

Professor(a): Gabriel Faustino Santos Turma: 1ºA 

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 pt) 

“Manter os próprios compromissos não constitui dever de virtude, mas dever de direito, a cujo 

cumprimento pode-se ser forçado. Mas prossegue sendo uma ação virtuosa (uma 

demonstração de virtude) fazê-lo mesmo quando nenhuma coerção possa ser aplicada. A 

doutrina do direito e a doutrina da virtude não são, consequentemente, distinguidas tanto por 

seus diferentes deveres, como pela diferença em sua legislação, a qual relaciona um motivo ou 

outro com a lei”.  

 

Pelo trecho acima podemos concluir que Kant estabelece uma relação entre o direito e a moral. 

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.  

a) O direito e a moral são idênticos, tanto na forma como no conteúdo prescritivo. Assim, toda 

ação contrária à moralidade das normas jurídicas é também uma violação da ordem jurídica. 

b) A conduta moral refere-se à vontade interna do sujeito, enquanto o direito é imposto 

por uma ação exterior e se concretiza no seu cumprimento, ainda que as razões da 

obediência do sujeito não sejam morais. 

c) A coerção, tanto no direito quanto na moral, é um elemento determinante. É na possibilidade 

de impor-se pela força, independentemente da vontade, que o direito e a moral regulam a 

liberdade. 

d) Direito e moral são absolutamente distintos. Consequentemente, cumprir a lei, ainda que 

espontaneamente, não é demonstração de virtude moral. 

GABARITO: “B”. GABARIT
O



 

 

QUESTÃO 02 (1,0 pt) 

Relacione as duas colunas e assinale a alternativa que contém a relação correta: 

I. Utilitarismo. 

II. Ideologia libertária. 

III. Autonomia para Kant. 

IV. Imperativo categórico. 

 

a. Capacidade de escolher algo como fim em si mesmo. 

b. Defesa do livre mercado e do Estado mínimo. 

c. “Universalize sua máxima e trate as pessoas como fins em si mesmas”. 

d. Princípio da maximização da felicidade. 

 

a) I-d; II-b; III-a; IV-c. 

b) I-a; II-b; III-d; IV-c. 

c) I-d; II-a; III-c; IV-b. 

d) I-c; II-a; III-d; IV-b. 

GABARITO: “A”. 

 

QUESTÃO 03 (1,0 pt) 

Quais são o objetivo e o princípio da doutrina utilitarista de Jeremy Bentham? Justifique sua 

resposta. GABARIT
O



 

O objetivo da doutrina utilitarista é a maximização da felicidade. O princípio que 

rege essa doutrina é o da utilidade, pelo qual só é moralmente válido o argumento que 

visa maximizar a felicidade da comunidade. 

 

QUESTÃO 04 (1,5 pt) 

Explique os conceitos de dever e inclinação para Kant. Qual deles representa uma verdadeira 

ação moral? 

Para Kant, uma a medida da moral é a intenção do agente. Quando age mediante 

um dever, o indivíduo prioriza o que é certo, independente das consequências. Já a 

inclinação significa uma ação imoral, na medida em que representa uma ação motivada 

por interesses próprios, vontades e preferências pessoais. 

 

QUESTÃO 05 (1,5 pt) 

Para o Jusnaturalismo, qual deve ser a causa final do Direito? Qual deve ser a relação entre as 

ordens natural e positiva? 

A causa final do Direito para o Jusnaturalismo é a Justiça. Isso significa que o 

Direito deve estar necessariamente atrelado a esse valor, que pertence à ordem natural 

das coisas. O legislador, por isso, está obrigado a produzir apenas leis justas. Se a 

ordem positiva contrariar a natural, ela não será válida. Portanto, a relação entre as 

ordens natural e positiva deve ser de harmonia. 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6 pts 

Disciplina: 
FILOSOFIA E HISTORIA DO DIREITO - 
GABARITO Data: 07/06/18 

Professor(a): Gabriel Faustino Santos Turma: 1º 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 pt) 

Hans Kelsen, ao abordar o tema da interpretação jurídica no seu livro Teoria Pura do Direito, fala em ato de 

vontade e ato de conhecimento. Em relação à aplicação do Direito por um órgão jurídico, assinale a afirmativa 

correta da interpretação. 

a) Prevalece como ato de conhecimento, pois o Direito é atividade científica e, assim, capaz de prover precisão 

técnica no âmbito de sua aplicação por agentes competentes. 

b) Predomina como puro ato de conhecimento, em que o agente escolhe, conforme seu arbítrio, qualquer norma 

que entenda como válida e capaz de regular o caso concreto. 

c) A interpretação cognoscitiva combina-se a um ato de vontade em que o órgão aplicador efetua uma 

escolha entre as possibilidades reveladas por meio da mesma interpretação cognoscitiva. 

d) A interpretação gramatical prevalece como sendo a única capaz de revelar o conhecimento apropriado da mens 

legis. 

GABARITO: “C”. 

 

QUESTÃO 02 (1,0 pt) 

O filósofo inglês Jeremy Bentham, em seu livro Uma introdução aos princípios da moral e da legislação, defendeu 

o princípio da utilidade como fundamento para a Moral e para o Direito.  

Para esse autor, o princípio da utilidade é aquele que: 

a) estabelece que a moral e a lei devem ser obedecidas porque são úteis à coexistência humana na vida em 

sociedade. 

b) aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade 

das pessoas cujos interesses estão em jogo. GABARIT
O



 

c) demonstra que o direito natural é superior ao direito positivo, pois, ao longo do tempo, revelou-se mais útil à 

tarefa de regular a convivência humana. 

d) afirma que a liberdade humana é o bem maior a ser protegido tanto pela moral quanto pelo direito, pois são a 

liberdade de pensamento e a ação que permitem às pessoas tornarem algo útil. 

GABARITO: “B”. 

 

QUESTÃO 03 (1,0 pt) 

Aponte e explique uma das objeções à doutrina do Utilitarismo de Jeremy Bentham. 

São duas as objeções ao Utilitarismo de Jeremy Bentham. O aluno poderá optar por desenvolver 

seu raciocínio sobre qualquer uma delas. 

A primeira é a objeção dos direitos individuais, segundo a qual a doutrina utilitária resulta, 

invariavelmente, num encolhimento da esfera de direitos do indivíduo. 

A segunda objeção é quanto aos valores, que para o Utilitarismo servem como moeda comum. 

Assim, os utilitaristas promovem apenas uma análise quantitativa de felicidade e ignoram os valores que 

estão sendo eventualmente sacrificados. 

 

QUESTÃO 04 (1,5 pt) 

Explique os conceitos de autonomia e heteronomia para Kant. Qual deles representa a verdadeira liberdade? 

Autonomia é a capacidade de escolher algo como fim em si mesmo, independentemente das 

consequências. Liberdade é agir com autonomia, de acordo com Kant. 

Heteronomia é agir movido por desejos ou interesses exteriores, isto é, quando se segue leis que 

não foram criadas pelo próprio indivíduo. 

 

Questão 05 (1,5 pt) 

Cite e explique as características do Jusnaturalismo.  

São três as características do Jusnaturalismo: 

a) Eterno: válido para todas as épocas; 

b) Imutável: a natureza humana, como fonte do Direito Natural, é a mesma sempre, o que também 

determina a imutabilidade dos princípios do jusnaturalismo; 

c) Universal: comum a todos os povos. GABARIT
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6 pts 

Disciplina: 
FILOSOFIA E HISTORIA DO DIREITO - 
GABARITO Data: 13/06/18 

Professor(a): Gabriel Faustino Santos Turma: 1ºC 

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 pt) 

A “doutrina do direito natural” pode ser caracterizada como aquela fundada  

a) no dualismo entre “direito natural” e “direito positivo” que considera que a validade deste 

último independe da correspondência ao “direito natural”. 

b) no dualismo entre “direito natural” e “direito positivo”, e considera que o “direito 

natural”, em virtude de sua perfectibilidade, estaria acima do “direito positivo”, de 

modo que a validade deste último dependeria de sua correspondência ao “direito 

natural”. 

c) em uma visão monista que sustenta que todo direito é necessariamente natural uma vez que 

seu fundamento último é a natureza humana. 

d) em um alto grau de cientificidade e caracterizada pela ausência de contradições 

relativamente à justificação do estabelecimento do “direito positivo” ou à existência do 

Estado competente para o estabelecimento do “direito positivo”. 

GABARITO: “B”. 

 

QUESTÃO 02 (1,0 pt) 

Relacione as duas colunas e assinale a alternativa que contém a relação correta: 

I. Utilitarismo. 

II. Ideologia libertária. GABARIT
O



 

III. Liberdade para Kant. 

IV. Imperativo categórico. 

 

a. Capacidade de agir com autonomia e de acordo com as próprias leis. 

b. Crítica ao paternalismo e à distribuição de riqueza pelo Estado. 

c. “Universalize sua máxima e trate as pessoas como fins em si mesmas”. 

d. Princípio da utilidade. 

 

a) I-d; II-b; III-a; IV-c. 

b) I-a; II-b; III-d; IV-c. 

c) I-d; II-a; III-c; IV-b. 

d) I-c; II-a; III-d; IV-b. 

GABARITO: “A”. 

 

QUESTÃO 03 (1,0 pt) 

Quais são as duas principais abordagens sobre a Justiça? Explique e exemplifique com base 

nas teorias estudadas em sala de aula. 

 

Consequencialista: o que importa é o resultado. Se a ação beneficia o maior número de 

pessoas, então ela é correta e moral. Ex. Utilitarismo. 

Categórica: o que importa é a preservação de direitos. Os meios são mais importantes 

do que os fins. Se há violação de direitos, a ação não é moral, independente do 

resultado. Ex. a ideologia libertária e a moral de Kant. 

 

 

 GABARIT
O



 

QUESTÃO 04 (1,5 pt) 

De acordo com a teoria de Kant, diferencie o imperativo categórico do imperativo hipotético. 

Qual deles representa a verdadeira ação moral? 

Tanto o imperativo categórico quanto o hipotético são leis derivadas da razão do 

indivíduo. Contudo, apenas o imperativo categórico corresponde ao ideal de uma ação 

moral, na medida em que traduz uma ação racional que é “boa em si mesma”. O 

imperativo hipotético, por outro lado, representa um esforço de realização de interesses 

pessoais e, por isso, é imoral. 

 

QUESTÃO 05 (1,5 pt) 

A teoria do normativismo jurídico de Hans Kelsen é uma teoria formalista ou materialista? 

Justifique sua resposta. 

É uma teoria formalista, pois Kelsen não condiciona a validez da norma à legitimação 

por valores. O cientificismo jurídico proposto pelo autor sugere que o Direito deve ser 

analisado de forma “pura”, isto é, livre e independente de valores morais, políticos ou 

econômicos. Assim, não é o conteúdo da norma que lhe confere validade, mas sua 

forma. Para que a norma seja válida, basta que respeite a hierarquia das fontes e tenha 

um mínimo de eficácia. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: IINTRODUÇÃO AO DIREITO - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 1º 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 o fragmento de texto abaixo e, em seguida, responda ao que se pede: 

 
O Processo Legislativo pode ser entendido pelo conjunto de disposições que dizem respeito ao 

procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes para que haja a produção de diversas espécies 
normativas em geral que derivam diretamente da própria Constituição, cada uma delas com suas variações, 
dessa forma, o conteúdo, a forma e a sequência de cada ato obedecem às regras próprias, de acordo com a 
espécie de lei a ser criada. 
Fonte: https://xmariane.jusbrasil.com.br/artigos/388482211/o-processo-legislativo-brasileiro-e-suas-
especies-normativas  
 
A respeito do processo legislativo, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(a) O quórum de aprovação das leis ordinária e complementar é de maioria absoluta. 
(b) A sanção pode ser expressa ou tácita, devendo sempre ser “motivada”. 
(c) O veto pode ser rejeitado pelo Congresso Nacional, desde que em sessão unicameral e no prazo de 30 
dias. 
(d) A promulgação, que antecede a sanção, deverá ocorrer no prazo de 15 dias úteis. 
(e) Um dos requisitos para que seja apresentado um projeto de lei federal de iniciativa popular é que ele seja 
assinado por 1% da população brasileira. 
 
 
Questão 02 (1,0 ponto): Suponha que um Senador da República tenha apresentado projeto de lei dispondo sobre 
o regime jurídico dos servidores públicos da União. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado Federal e pela 
Câmara dos Deputados e, na sequência, encaminhado à sanção e promulgação pelo Presidente da República, 
que o vetou integralmente no 11º dia útil do recebimento do projeto. Na sequência, o veto presidencial foi 
apreciado, sucessivamente, em cada uma das Casas legislativas, sendo rejeitado pela maioria absoluta de seus 
membros. Ao final, o projeto de lei foi enviado ao Presidente do Senado Federal, que o promulgou, uma vez que o 
Presidente da República estava ausente do País. 
A situação acima descrita contém ERROS, do ponto de vista jurídico. A alternativa que apresenta, 
apropriadamente, UM DESSES ERROS é: 
 
(a) O veto presidencial foi exercido fora do prazo constitucional. 
(b) O veto presidencial deveria ter sido apreciado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em 
sessão conjunta. 
(c) O veto presidencial poderia ter sido rejeitado por maioria simples de cada uma das Casas legislativas. 
(d) O projeto de lei deveria ter sido encaminhado ao Presidente da Câmara dos Deputados para promulgação. 

Questão 03 (1,0 ponto): Suponha que tenha sido publicada no Diário Oficial da União, do dia 26 de abril de 2011 
(terça-feira), uma lei federal, com o seguinte teor: “Lei GTI, de 25 de abril de 2011. Define o alcance dos direitos 

da personalidade previstos no Código Civil. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º: Os direitos da personalidade previstos no Código Civil aplicáveis aos 
nascituros são estendidos aos embriões laboratoriais (in vitro), ainda não implantados no corpo humano. Art. 2º: 
Esta lei entra em vigor no prazo de 45 dias. Brasília, 25 de abril 2011, 190º da Independência da República e 123º 
da República”. Ante a situação hipotética descrita e considerando as regras sobre a forma de contagem do 
período de vacância e a data em que a lei entrará em vigor, é correto afirmar que a contagem do prazo para 
entrada em vigor de lei que contenha período de vacância se dá: GABARIT
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(a) pela exclusão da data de publicação da lei e a inclusão do último dia do prazo, entrando em vigor no dia 
subsequente à sua consumação integral, que na situação descrita será o dia 11/06/2011. 
(b) pela inclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à 
sua consumação integral, passando a vigorar no dia 10/06/2011. 
(c) pela inclusão da data de publicação e exclusão do último dia do prazo, entrando em vigor no dia 08/06/2011. 
(d) pela exclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia 09/06/2011. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 
Em suma, veremos que “para sua validade, é necessário que todas as etapas legais de sua elaboração tenham 
sido obedecidas” (VENOSA, 2007, p.103). Partindo do pressuposto de que normas jurídicas nascem, existem e 

morrem, podemos estabelecer o objeto do nosso trabalho. 
Começando pelo âmbito da vigência, ou seja, da “existência especifica da norma, indicando uma propriedade das 
relações entre normas” (DINIZ, 2006, p 393), observamos alguns requisitos que devem ser preenchidos segundo 

a autora. Vejamos: 
“1º) elaboração por um órgão competente, que é legítimo por ter sido constituído para tal fim; 
2º) competência ratione materiae do órgão, isto é, a matéria objeto da norma deve estar contida na competência 
do órgão; 
3º) observância dos processos ou procedimentos estabelecidos em lei para sua produção.” (DINIZ, 2006, p 394) 
 
Observando os requisitos acima, pressupõe-se a validade formal da norma em sentido amplo. Que a princípio é 
“uma relação entre normas (em regra, inferior superior) no que diz respeito à competência dos órgãos e ao 

processo de elaboração (...) emanada do poder competente” (DINIZ, 2006, p 394) 
 
Em sua feliz colocação, Tercio Sampaio Ferraz Junior, menciona que uma norma é válida ainda que “o conteúdo 

não seja cumprido, é respeitada, sendo tecnicamente imune a qualquer descrédito. Logo o valer de uma norma 
não depende da existência real e concreta das condutas que prescreve: mesmo sendo descumprida, ela vale”. 

(FERRAZ Jr. 2006, p 199) 
 
Estão aí destacadas as principais afirmações do campo formal de validação da norma jurídica. Onde a norma é 
elaborada por um órgão competente, ou seja, legítimo, respeitando-se o objeto contido na competência de tal 
órgão, e observando também os procedimentos para produção da norma. 
Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3082 
 
O primeiro parágrafo do texto acima menciona um dos requisitos para que haja vigência, sob o aspecto da 
validade da norma jurídica. Assinale a alternativa que apresenta esse requisito, mencionado no primeiro 
parágrafo do texto: 
 
(a) Legitimidade quanto ao procedimento. 
(b) Legitimidade quanto ao órgão. 
(c) Competência em razão da matéria. 
(d) Validade social da norma. 
(e) Validade ética da norma. 
 
Questão 05 (1,0 ponto): Ainda em relação ao texto da questão 05, o segundo parágrafo traz alguns requisitos (1º, 
2º e 3º) que devem ser preenchidos para que se possa falar em validade sob um determinado aspecto. Assinale a 
alternativa que apresenta, de forma CORRETA, o tipo de validade que abrange esse aspecto. 
 
(a) Validade social. 
(b) Validade axiológica. 
(c) Validade técnico-jurídica. 
(d) Validade ética. 
(e) Validade efetiva. 
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Questão 06 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 
Notícias STF 
Quinta-feira, 22 de janeiro de 2015 

Incabível suspensão de liminar em ação de controle de constitucionalidade 

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, negou seguimento à Suspensão 
de Liminar (SL) 807, na qual é questionada decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), proferida em 
representação por inconstitucionalidade, contrária ao aumento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) no 
Município de Araruama (RJ). No entendimento do presidente, a suspensão de liminar é medida excepcional, que 
se aplica a casos concretos e não a ações de controle abstrato de constitucionalidade. 

No caso dos autos, o TJ-RJ suspendeu liminarmente a Lei Complementar 77/2013 do Município de Araruama ao 
julgar representação por inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Progressista municipal. O TJ-RJ entendeu 
que a lei complementar, que alterou os valores venais dos imóveis do exercício de 2014, levou a um aumento 
discrepante dos valores com relação ao exercício de 2013, o que justificou a concessão da liminar. 

Medida excepcionalíssima 

Em sua decisão, o ministro Ricardo Lewandowski pondera inicialmente que a suspensão de liminar é medida 
excepcionalíssima, e que os requisitos para sua concessão devem ser interpretados estritamente. A interferência 
mínima justifica-se pela preservação da jurisdição, considerando o mérito da demanda e toda a pirâmide recursal 
prevista pelo ordenamento jurídico. 

“O STF já pacificou o entendimento de não ser cabível o pedido de suspensão de liminar em processos de 
controle abstrato de constitucionalidade”, sustentou o ministro. Nesse caso, a suspensão de liminar não se 
aplicaria ao questionamento da liminar concedida na representação por inconstitucionalidade apreciada pelo TJ-
RJ. Ele explicou que o artigo 4ª da Lei 8.437/1992 trata da suspensão de liminar como atinente a interesses 
subjetivos veiculados a ações movidas contra o Poder Público, não se aplicando, portanto, a processos objetivos, 
nos quais se pratica o controle abstrato de constitucionalidade. 

“A suspensão somente pode ser concedida para beneficiar o Poder Público, impedido de atuar ou deixar de atuar 
em situação concreta, o que inviabiliza o juízo de abstração necessário ao desemprenho do controle concentrado 
de constitucionalidade”, afirma a decisão da Presidência. 

Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283913 
 
 
O texto acima aborda a questão do controle de constitucionalidade. Nele, é mencionado o controle 
abstrato de constitucionalidade. Em sala de aula, estudamos o controle difuso de constitucionalidade. 
Assinale a alternativa que apresenta características CORRETAS deste tipo de controle – o difuso: 
 
(a) Pode ser feito por qualquer tribunal e tem efeito inter partes. 
(b) Pode ser feito por qualquer juiz e tem efeito erga omnes. 
(c) Pode ser feito por qualquer juiz e tem efeito inter partes. 
(d) Pode ser feito por qualquer tribunal e tem efeito erga omnes. 
(e) Pode ser feito por alguns tribunais e tem efeito erga omnes. 
 

“Infelicidade é questão de prefixo.” (Guimarães Rosa) 
Boa avaliação! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: INTRODUÇÃO AO DIREITO - GABARITO      Data: 08/06/18 
Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 1º 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 o fragmento de texto abaixo e, em seguida, responda ao que se pede: 
 
A eficácia jurídica está relacionada, para Hans Kelsen, com a validade da norma, isso porque, a “eficácia é 

condição no sentido de que uma ordem jurídica como um todo e uma norma jurídica singular já não são 
consideradas como validas quando cessam de ser eficazes”. Assim, para que uma norma seja eficaz ela tem que 

ter validade, que é “a resposta à questão de saber por que devem as normas desta ordem jurídica ser observadas 
e aplicadas”. 
Fonte: Fonte: http://revistadireito.com/validade-a-vigencia-e-a-eficacia-da-norma-juridica/ 
 
Em sala de aula, estudamos os conceitos de “eficácia” e de “efetividade” dentro e fora da teoria da validade da 

norma jurídica. Agora, levando-se em consideração os conhecimentos adquiridos, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(a) Entende-se por eficácia a produção dos efeitos que uma norma está apta a produzir. 
(b) Entende-se por efetividade o valor axiológico da norma dentro da estrutura de validade da norma jurídica. 
(c) Entende-se por eficácia a aptidão que a norma tem para produzir os efeitos que lhe são atribuídos. 
(d) Entende-se por efetividade a aptidão que a norma tem para produzir os efeitos que lhe são atribuídos. 
(e) Entende-se por eficácia a validade formal que uma norma apresenta.  
 
 
Questão 02 (1,0 ponto): Leia o fragmento de texto abaixo e, em seguida, responda ao que se pede: 

 
O Processo Legislativo pode ser entendido pelo conjunto de disposições que dizem respeito ao 

procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes para que haja a produção de diversas espécies 
normativas em geral que derivam diretamente da própria Constituição, cada uma delas com suas variações, 
dessa forma, o conteúdo, a forma e a sequência de cada ato obedecem às regras próprias, de acordo com a 
espécie de lei a ser criada. 
Fonte: https://xmariane.jusbrasil.com.br/artigos/388482211/o-processo-legislativo-brasileiro-e-suas-
especies-normativas  
 
A respeito do processo legislativo, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(a) Enquanto a lei ordinária tem um quórum de aprovação de maioria absoluta, a complementar pede maioria 
simples. 
(b) O veto presidencial pode ser rejeitado pelo Congresso Nacional dentro de um prazo de 60 dias, desde que em 
sessão unicameral. 
(c) O veto deve sempre ser motivado, seja pela alegação de inconstitucionalidade, seja pela alegação de 
contrariedade ao interesse público. 
(d) A promulgação deverá ocorrer em até 15 dias depois da sanção, desde que a sanção tenha ocorrido de forma 
expressa. 
(e) Uma vez derrubado o veto pelo Congresso Nacional, a promulgação deverá ser feita pelo Vice-Presidente da 
República. 
 GABARIT
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Questão 03 (1,0 ponto): No dia 15 de março de 2010, o Deputado Federal Jacinto Tomate Santana apresentou 
um projeto de lei que considerava como homicídio qualificado o crime cometido contra juiz ou promotor. O 
deputado fundou suas razões na questão de maior segurança a esses profissionais, já que alguns juízes e 
promotores haviam perdido suas vidas de forma cruel no ano anterior, em prol da defesa do exercício justo e 
honrado da profissão. No entanto, a CCJ barrou o projeto por considerá-lo inconstitucional, já que a Constituição 
Federal não faz essa distinção para o exercício de uma vida digna. 
Em relação à atuação da CCJ no que diz respeito ao projeto de lei apresentado pelo Deputado Federal Jacinto 
Tomate Santana, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(a) A CCJ fez controle repressivo de constitucionalidade. 
(b) A CCJ não podia ter feito tal controle, já que só o Poder Judiciário poderia fazê-lo. 
(c) A CCJ, por ser uma das legitimadas da ADI, poderia ter proposta essa ação diretamente no STF. 
(d) No caso em questão, houve controle preventivo de constitucionalidade por parte da CCJ. 
(e) A única possibilidade de realização de controle de constitucionalidade, dentro do processo legislativo, é o feito 
pela CCJ. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Astrogildo da Cruz está sendo processado criminalmente por violar a Lei Z. Em sua 
defesa, Dr. Eufrasildo não refuta os fatos apresentados pela promotora – Drª Belazilda –, mas constrói sua linha 
de defesa invocando a primariedade de seu cliente, que ele é um bom pai, que fez o que fez porque estava 
vivendo abaixo da linha da pobreza, não tendo nem condições de alimentar, de forma decente, sua família. O 
advogado de defesa contratado expõe os fatos de maneira contundente, deixando bem claro que seu cliente não 
tem como fugir da responsabilidade pelo que fez. Todavia, ao final, solicita que o juiz, ao condenar seu cliente, 
declare a Lei Z inconstitucional por violar quatro dispositivos da Constituição Federal. 
De acordo com o exposto, Dr. Eufrasildo pede que o juiz faça, no caso 
 
(a) controle difuso, com efeito “erga omnes”. 
(b) controle difuso, com efeito “inter partes”. 
(c) controle concentrado, com efeito “inter partes”. 
(d) controle concentrado, com efeito “erga omnes”. 
(e) controle preventivo de constitucionalidade. 
 
Texto para as questões 05 e 06: 
 

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 imunizante 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. 

Resumindo os dois pensamentos, Robert Alexy afirma que uma norma será válida quando atenda 
os critérios pré-estabelecidos de validade, ou seja, “se a norma N satisfaz os critérios K¹, …, K

n
, então, N é válida”, 

sendo que podem haver diversas teorias de validade, com base nos diferentes tipos de critérios utilizados, sendo 
todos aceitáveis. 

A vigência da norma, por sua vez, tem relação com a sua “existência específica”. Ele é “um termo 

com o qual se demarca o tempo de validade de uma norma[;] […] é a norma válida (pertencente ao ordenamento) 

cuja autoridade já pode ser considerada imunizada, sendo exigíveis os comportamentos prescritos”. Assim, a 
norma será vigente quando puder ser exigida. GABARIT

O



 

Isso implica dizer que pode haver norma que seja válida e não seja vigência, ou seja, não se pode 
exigir, como é o caso das normas no período da vacatio legis. Neste momento, a norma já tem validade segundo 
os critérios estabelecidos, entretanto, não a autoridade competente não pode obrigar o seu cumprimento. 

Por fim, a eficácia está relacionada com a produção de efeitos. Com o “fato real de ela [a norma] 

ser efetivamente aplicada e observada, da circunstância de uma conduta humana conforme à norma se verificar 
na ordem dos fatos”. 

A eficácia jurídica está relacionada, para Hans Kelsen, com a validade da norma, isso porque, a 
“eficácia é condição no sentido de que uma ordem jurídica como um todo e uma norma jurídica singular já não são 

consideradas como validas quando cessam de ser eficazes”. Assim, para que uma norma seja eficaz ela tem que 

ter validade, que é “a resposta à questão de saber por que devem as normas desta ordem jurídica ser observadas 
e aplicadas”. 

A eficácia enquanto verificadora da produção dos efeitos da norma, tem relação com o modo com 
o a sociedade a observa, sendo denominada de eficácia social. Assim, ela é observada “quando encontra na 

realidade condições adequadas para produzir seus efeitos”. Exemplo, a norma que estabeleceu a obrigatoriedade 

de aparelho de segurança em automóveis para criança (as cadeirinhas), que apesar de válida e vigência, por um 
tempo não teve eficácia em virtude da ausência dos mesmos para a venda, o que impedia que as pessoas 
pudesse adquirir os mesmos. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior, neste ponto, distingue a eficácia social, ou a sua ausência, com 
existência de normas que são desobedecidas em virtude da possibilidade de causarem “tumulto social”, 

exemplificando com o estipulado no artigo 7º, IV, da CF/88, que estabelece as bases para o salário mínimo, que 
nunca foi obedecido. Ocorre assim o não sucesso da norma e a mesma passa a ser socialmente irrelevante. 
A eficácia jurídica tem relação com o fato de o Estado ter aparato jurídico para fazer a norma ser cumprida. Isto é, 
se os agentes estatais tem condições de fazer a norma ser exigida. 
Desta forma, nos três planos de estudo da norma, verifica-se que a validade da norma tem relação com a 
adequação desta a critérios formais ou morais previamente estabelecidos, somente ingressando no ordenamento 
jurídico após a verificação destes. Uma vez válida, verifica-se a vigência da norma, ou seja, se a mesma pode ser 
exigida, se a autoridade já pode fazê-la cumprir. Tem relação com o tempo da norma, o tempo de exigibilidade da 
mesma. 

E a eficácia jurídica tem relação com a aceitação e produção dos efeitos da norma, com a 
possibilidade de socialmente ela ser cumprida e de ter seus efeitos produzidos. Isso pode não ocorrer por dois 
motivos: impossibilidade material ou ausência de condições ou por desobediência a norma, quando a norma não 
tem sucesso, ou no popular, quando a norma “não pega”. 
Fonte: http://revistadireito.com/validade-a-vigencia-e-a-eficacia-da-norma-juridica/ 
 
Questão 05 (1,0 ponto): A partir da leitura do texto acima e levando-se em consideração os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula sobre a validade da norma jurídica, pode-se afirmar que, para que haja validade sob o 
aspecto técnico-jurídico, deve existir: 
 
(a) vigência, eficácia e fundamento. 
(b) validade formal, validade social e validade ética. 
(c) validade formal, validade social e validade axiológica. 
(d) legitimidade quanto ao órgão, competência em razão da matéria e legitimidade quanto ao 
procedimento. 
(e) apenas legitimidade quanto ao procedimento. 
 
Questão 06 (1,0 ponto): O esquema de construção da validade da norma jurídica tem relação direta com a teoria 
tridimensional do direito em seu aspecto constitutivo. Vigência, eficácia e fundamento estão interligados a um 
comando maior, que é elemento validade. Em sua formação, cada um dos formadores da teoria tridimensional tem 
relação direta com um dos elementos da teoria da validade. 
A partir do exposto e levando-se em consideração os conhecimentos adquiridos em sala de aula, assinale a 
alternativa CORRETA: 
(a) A norma, na teoria tridimensional, está relacionada ao elemento eficácia, na teoria da validade. 
(b) O valor, na teoria tridimensional, está relacionado ao elemento vigência, na teoria da validade. 
(c) O fato, na teoria tridimensional, está relacionado ao elemento fundamento, na teoria da validade. 
(d) A norma, na teoria tridimensional, está relacionada ao elemento fato, na teoria da validade. 
(e) O valor, na teoria tridimensional, está relacionado ao elemento fundamento, na teoria da validade. 
 

“Infelicidade é questão de prefixo.” (Guimarães Rosa) 
Boa avaliação! GABARIT
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Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: INTRODUÇÃO AO DIREITO - GABARITO Data: 12/06/18 
Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 1º 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: 
 
 
A Comissão Senado do Futuro debaterá na segunda-feira (9) a tecnologia da informação e o processo legislativo 
do futuro. A discussão, com início às 10h, será a primeira de uma série de quatro audiências públicas sobre o 
assunto. Para tratar do primeiro tema — “O futuro da democracia” — estão confirmados os secretários-gerais da 
Mesa do Senado e da Câmara dos Deputados, Luiz Fernando Bandeira de Mello e Silvio Avelino da Silva, 
respectivamente, além dos cientistas políticos Lúcio Rennó e Murillo de Aragão. 
O senador Wellington Fagundes (PR-MT), presidente da comissão - a única a tratar de assuntos internos da Casa 
- afirmou que a audiência deve ouvir opiniões dos servidores e também do público externo sobre os novos 
caminhos tecnológicos a serem seguidos a favor do aperfeiçoamento do trabalho do Senado. 
— Outra questão importante a ser debatida é a participação do público nos processos de elaboração das leis. O 
cidadão pode e deve conhecer e participar de todo o trabalho realizado em nossa Casa, fazendo ele mesmo parte 
na construção da democracia — disse Wellington Fagundes. 
A audiência foi sugerida pela Secretaria Especial de Informática (Prodasen) em conjunto com a Secretaria-Geral 
da Mesa. Os dois órgãos do Senado pretendem antecipar as dinâmicas de trabalho para o processo legislativo no 
futuro, levando em conta, inclusive, o diálogo direto com a sociedade, facilitado pelos canais de comunicação 
atuais. 
O debate sobre o segundo tema — “Indicadores para avaliação da atividade legislativa” — está marcado para 16 
de maio, no mesmo horário e local. Devem também ser debatidos os temas “Impacto das tecnologias de 
informação e comunicação no processo legislativo” e “Novos mecanismos de participação popular”, ainda sem 
data. Segundo a comissão, os debates ocorrerão até o dia 15 de junho. 

Fonte: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/05/06/comissao-debatera-tecnologia-da-
informacao-e-o-processo-legislativo-do-futuro 

 
O texto acima aborda, dentre outros temos, o processo legislativo. Dentro desse processo, existe o 
denominado “veto presidencial”.  Assinale a alternativa que apresenta informações CORRETAS sobre o 

veto: 
 
(a) O veto pode ser expresso ou tácito, devendo ocorrer no prazo de 15 dias úteis. 
(b) O veto não precisa ser motivado, mas deve sempre ser expresso. 
(c) As razões do veto podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário. 
(d) O veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, desde que em sessão bicameral e no prazo de 60 dias. 
(e) O veto só pode ser expresso e sempre deve vir motivado. 
 
 
Questão 02 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o texto abaixo: 
 
Em suma, veremos que “para sua validade, é necessário que todas as etapas legais de sua elaboração tenham 

sido obedecidas” (VENOSA, 2007, p.103). Partindo do pressuposto de que normas jurídicas nascem, existem e 
morrem, podemos estabelecer o objeto do nosso trabalho. 
Começando pelo âmbito da vigência, ou seja, da “existência especifica da norma, indicando uma propriedade das 

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

a autora. Vejamos: 
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“1º) elaboração por um órgão competente, que é legítimo por ter sido constituído para tal fim; 
2º) competência ratione materiae do órgão, isto é, a matéria objeto da norma deve estar contida na competência 
do órgão; 
3º) observância dos processos ou procedimentos estabelecidos em lei para sua produção.” (DINIZ, 2006, p 394) 
 
 
Observando os requisitos acima, pressupõe-se a validade formal da norma em sentido amplo. Que a princípio é 
“uma relação entre normas (em regra, inferior superior) no que diz respeito à competência dos órgãos e ao 

processo de elaboração (...) emanada do poder competente” (DINIZ, 2006, p 394) 
 
 
Em sua feliz colocação, Tercio Sampaio Ferraz Junior, menciona que uma norma é válida ainda que “o conteúdo 

não seja cumprido, é respeitada, sendo tecnicamente imune a qualquer descrédito. Logo o valer de uma norma 
não depende da existência real e concreta das condutas que prescreve: mesmo sendo descumprida, ela vale”. 

(FERRAZ Jr. 2006, p 199) 
 
 
Estão aí destacadas as principais afirmações do campo formal de validação da norma jurídica. Onde a norma é 
elaborada por um órgão competente, ou seja, legítimo, respeitando-se o objeto contido na competência de tal 
órgão, e observando também os procedimentos para produção da norma. 
Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3082 
 
 
O primeiro parágrafo do texto acima menciona um dos requisitos para que haja vigência, sob o aspecto da 
validade da norma jurídica. Assinale a alternativa que apresenta esse requisito, mencionado no primeiro 
parágrafo do texto: 
 
(a) Legitimidade quanto ao procedimento. 
(b) Legitimidade quanto ao órgão. 
(c) Competência em razão da matéria. 
(d) Validade social da norma. 
(e) Validade ética da norma. 
 
 
Questão 03 (1,0 ponto): De acordo com a Constituição Federal brasileira, em matéria de controle difuso de 
constitucionalidade, o Senado Federal poderá editar uma resolução suspendendo a execução, no todo ou 
em parte, de lei ou ato normativo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal. Esta resolução do Senado: 
 
(a) Terá efeitos inter partes. 
(b) Terá efeitos erga omnes. 
(c) Terá efeitos inter partes e, depois, erga omnes. 
(d) Terá efeitos erga omnes e, depois, inter partes. 
(e) Não terá nenhum tipo de efeito. 
 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Jorge, Olavo, Pedro, Paulo e Tito ocupam, respectivamente, os cargos de 
Presidente da República, Governador de Estado, Governador do Distrito Federal, Prefeito Municipal e 
Vereador. Segundo o artigo 103 da Constituição Federal brasileira, as ações direta de 
inconstitucionalidade poderão ser propostas por: 
 
(a) Paulo e Tito, apenas. 
(b) Pedro, Paulo e Tito, apenas. 
(c) Olavo e Tito, apenas. 
(d) Jorge, Olavo e Pedro, apenas. 
(e) Jorge, Paulo, Olavo e Pedro, apenas. 
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Questão 05 (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 06 (1,0 ponto): Suponha que a Lei “M” tenha sido publicada no dia “Z”. Não havendo nela 

nenhuma referência quanto à sua entrada em vigor, e levando-se em consideração que o 13º dia da 
contagem caiu na Quinta-Feira Santa (29/03/18), assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, o 
dia em que essa lei entrou em vigor. 
Obs.: O mês de março tem 31 dias; o de abril, apenas 30. 
 
(a) 29 de março de 2018. 
(b) 14 de abril de 2018. 
(c) 15 de abril de 2018. 
(d) 01 de maio de 2018. 
(e) 30 de abril de 2018. 
 
 
 
 

“Infelicidade é questão de prefixo.” (Guimarães Rosa) 
Boa avaliação! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 1ºA 

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) 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. 

 

 

2) Mévio e Tício foram convidados para debater sobre a descriminalização do Aborto no Brasil. Mévio, 

considerado liberal, entende que o aborto deve ser descriminalizado e que as mulheres devem ter o direito 

de dispor do seu corpo, desde que o feto ainda não esteja em condição de desenvolvimento avançado. 

Tício refuta o argumento de Mévio, afirmando que não se poderia aceitar a descriminalização do aborto 

em qualquer fase e em qualquer circunstância porque seria totalmente inconstitucional, uma vez que o 

Brasil é signatário do pacto de San José da Costa Rica que prevê, entre outros direitos considerados 

fundamentais, o direito à vida, inclusive dos nascituros (fetos). 

 

Com base nesses informações e sobre as técnicas de refutação reflita e assinale a alternativa correta (1,0): GABARIT
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a) Tício utilizou a REJEIÇÃO TOTAL, invalidando completamente o argumento de Mévio. 

b) Tício utilizou a CONCESSÃO PARCIAL, aceitando uma parcela dos argumentos de Mévio, mas 

indicando a invalidade de outra parte de seus argumentos. 

c) Tício utilizou a MODERAÇÃO, pois relativizou o argumento de Mévio e mostrou que o 

raciocínio não era tão binário quanto este indicou 

d) Tício concordou inteiramente com o argumento de Mévio, ou seja, não o refutou sob nenhuma 

forma. 

 

3) 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 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 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. 

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 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. 

d) 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. 

 

4) Considerando que muitas vezes as imagens de propaganda não retratam com a devida coerência a 

verdadeira aparência dos produtos, mas ainda assim conseguem convencer os consumidores a comprar 

determinado produto, qual o elemento necessário para que haja essa associação, mesmo que não seja 

completamente verdadeira? (valor 1,5) GABARIT
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O elemento necessário para que haja essa associação é a verossimilhança, uma vez que mesmo que a 

informação não seja verdadeira (em parte ou totalmente), ela somente irá convencer o receptor da mensagem se 

ao menos “parecer” ser verdadeira. 

 

5) Renata, aluna do CESUC, estava escrevendo seu TCC e pediu ajuda a um colega de turma para 

escrever a introdução. Esse seu colega falou que a introdução é somente uma “mera formalidade”, que 

“não serve para nada” e que bastava Renata fazer um rápido resumo do trabalho, que a introdução estava 

resolvida. 

 

Diante da situação hipotética apresentada responda: 

a) O conselho dado pelo colega a Renata é metodologicamente aceito, segundo o método sintético? Qual 

a função da introdução segundo o método citado? Justifique sua resposta (valor 0,75) 

O conselho não está correto. A introdução não é um mero resumo do trabalho, tem, ao contrário, diversas 

funções tais como: contextualização da pesquisa, problematização da questão a ser pesquisada, justificação da 

problemática (ângulo de abordagem do problema), mostrar a utilidade e originalidade da pesquisa e, finalmente, 

definir os conceitos-chave, que servirão de base para a argumentação posteriormente tecida. 

 

b) Cite e explique três elementos que devem estar contidos na introdução, segundo o método sintético. 

(valor 0,75) 

Contextualização geral: de onde surgiu a ideia de pesquisar tal tema e porque o interesse em fazê-lo. 

Definição dos conceitos chaves: demonstrar qual o conceitos dos termos jurídicos utilizados no trabalho. 

Contextualização histórica: breve relato histórico do tema debatido. 

Contextualização dos grandes debates sobre o tema: quais as polêmicas que o tema debatido propõem 

Delimitação do trabalho: qual o alcance da pesquisa e porque alguns aspectos jurídicos relevantes sobre tema 

ficaram de fora. 

Problemática: ângulo de abordagem, a pergunta que se propõe a responder. 

Originalidade do trabalho: demonstrar que tal abordagem jamais foi realizada anteriormente. 

Métodos utilizados: como os tipos de pesquisa, os tipos de argumentação, os tipos de fontes etc. 

Justificativa entre problemática e os argumentos da tese: mostrar como a argumentação tecida ao longo do 

trabalho responde ao problema proposto. 

 
Boa sorte! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA - GABARITO Data: 13/06/18 
Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 1ºB 

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) Brás Cubas e Virgília são candidatos à presidência da República. Durante um debate Virgília afirma 
que a violência é o maior problema do Brasil e toda a violência decorre de um problema de impunidade. 
Assim, a candidata propõe o combate à violência através de um maior rigor aos que cometem crimes e o 
aumento da polícia nas ruas para reprimir a violência. Durante a réplica, o candidato Brás Cubas contra-
argumenta dizendo que a questão “não é tão simples quanto parece”. Que embora pareça lógica a 
argumentação da sua rival, ela não merece prosperar, pois os problemas possuem raízes na desigualdade 
social. Então o combate à violência é mais efetivo se houver o combate à desigualdade. Um exemplo 
dessa afirmação, citado por Brás Cubas, foi o que ocorreu nos Estados Unidos na Década de 1980, 
quando a violência diminuiu consideravelmente quando as condições econômicas da sociedade 
melhoraram e o Estado passou a investir mais em equipamentos públicos, especialmente nas escolas 
públicas. 
Com base na situação hipotética acima descrita identifique AO MENOS 02 (duas) técnicas de 
argumentação jurídica utilizada por Brás Cubas. (valor 1,5) 
Ele utilizou a Moderação ou ponderação, para refutar a argumentação de Virgínia, pois apesar de esta 
argumentação parecer lógica, a solução da questão não seria tão simples quanto parecia. Além disso, 
Brás Cubas utilizou a gestão de exemplos, ao trazer dados de situações ocorridas nos Estados Unidos na 
década de 1980. Além dessas duas respostas podemos considerar a utilização do tipo de refutação 
conhecido como “contra-argumento”, pois demonstrou uma contradição na fala de sua adversária 

utilizando uma evidência empírica. 
 
2) Num debate sobre a reforma da previdência, Aureliano Buendía afirma que a reforma da previdência é 
necessária, pois a previdência seria deficitária, isto é, gasta mais do que arrecada. Úrsula refuta o 
argumento dizendo que “não é verdade que” a previdência é deficitária, pelo contrário, se forem 
analisados os ativos, a previdência é lucrativa para o Estado. Qual técnica de argumentação jurídica foi 
utilizada por Úrsula? Justifique sua resposta (valor 1,5). 
Ela utilizou a técnica de refutação jurídica conhecida como rejeição total, pois negou qualquer validade 
ao argumento de Aureliano, ao dizer que a previdência, ao contrário do afirmado, não seria deficitária. 
 
3) Riston Raskolnikov assassinou Alena Ivánovna com um golpe certeiro de machado em sua cabeça. Seu 
advogado Fiodor Dostoievski é encarregado de fazer sua defesa perante o tribunal do júri. Nas alegações 
finais Dostoievski utiliza as seguintes frases para tentar persuadir ou mesmo convencer o júri a inocentar 
seu cliente: “O senhor promotor afirmou que Raskolnikov é uma pessoa fria e calculista que cometeu o 
crime de forma egoísta, porque devia alguns trocados para a vítima, ou seja, cometeu o crime por motivo 
torpe (fútil ou insignificante). Ora senhores jurados, se Raskolnikov fosse realmente uma pessoa fria e 
calculista como afirma o promotor, ele teria confessado o crime de forma espontânea? O crime foi 
cometido sem a presença de testemunhas e a polícia estava longe de elucidar o assassino, uma pessoa fria 
e calculista se entregaria numa situação como esta? ‘Alguns trocados’ a que se refere o promotor era uma 

dívida que equivalia ao que Raskolnikov recebe em meses de trabalho, para vossas senhorias do júri, o 
que vocês trabalham meses para receber é insignificante? Raskolnikov é pobre e está se alimentando 
melhor na prisão do que se alimentava na pensão da vítima, que lhe extorquia todo e qualquer ‘trocado’ GABARIT

O



 

que recebia, ele se sentida dominado e oprimido, como um animal enjaulado, reagir a essa esse 
sentimento é um motivo torpe?” 
Baseado na Obra “Crime e Castigo”, de Fiodor Dostoievski. 
 
Com base na sustentação do advogado Fiodor Dostoievski e nas técnicas de argumentação expostas na 
obra de Lamy (2010), assinale a opção correta (1,0). 
 

a) Dostoievski não se ateve a nenhuma técnica conhecida de argumentação, apenas seguiu sua 
intuição para tentar convencer o júri da inocência de Raskolnikov. 

b) Dostoievski utilizou um raciocínio apodítico, qual seja, induzindo e impondo uma conclusão que 
não fornece ao receptor uma possibilidade de reflexão. 

c) Dostoievski utilizou muito bem a “gestão de exemplos” para justificar a origem de seus 

argumentos e provar o seu raciocínio. 
d) Dostoievski utilizou dois mecanismos retóricos de refutação bem claros, a primeira no uso das 

próprias palavras da parte contrária para alimentar inferências próprias e assim reforçar seus 
argumentos; e o segundo o uso de perguntas retóricas e provocativas para induzir o receptor a uma 
resposta favorável a sua linha de argumentação. 

 
4) Durante as alegações finais de um Júri, Cauby (advogado) e Virgínia (promotora) debatem sobre a 
crime supostamente cometido por Ernani (o réu). Virgínia tenta demonstrar ao júri que Ernani é o Autor 
do crime, pois o mesmo, além de ter confessado, estava com vestígios de pólvora em suas mãos. Com 
base na pirâmide de hierarquia dos argumentos abaixo, responda às seguintes questões: 
 

 
a) Considerando que o ponto central do argumento de Virgínia é a autoria do crime, se Cauby argumentar 
que Ernani não foi o autor do crime e explicar que o mesmo confessou porque foi coagido na delegacia e 
que a pólvora nas suas mãos decorre do treinamento que realizava para retirar o porte de armas, que tipo 
de refutação na hierarquia acima, estará Cauby utilizando? Justifique (valor 1,0) 
Ele está utilizando a refutação ao ponto central, pois a argumentação de Virgínia é que Ernani é o autor 
do crime e Cauby afirma que Ernani não é o autor do crime, justificando que as provas de Virgínia não 
são decisivas para  a condenação. 
 
b) Se Cauby, ao contrário da hipótese anterior, afirmar que realmente Ernani foi o autor do crime, no 
entanto agiu em legítima defesa, pois a vítima estava empunhando uma faca, provando tal fato com o 
Boletim de Ocorrência, qual é o tipo de argumento de refutação Cauby utilizou? Justifique sua resposta. 
(valor 1,0) 
 
Neste caso ele utiliza o “Contra-argumento”, pois reputa uma contradição na argumentação de Virgínia 

suportada em evidência. 
Boa sorte! GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA - GABARITO Data: 08/06/18 
Professor(a): João Hagenbeck Parizzi Turma: 1º 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 

tentativ a de fraude, esta prov a será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”  
 

Questões:  
 

1) Ramón Mercader em debate sobre a descriminalização do uso da maconha, resolveu aproveitar alguns dos 

argumentos utilizados por seu rival no debate a seu próprio favor, utilizando premissas mais aprofundadas e 

conclusões mais favoráveis a seus argumentos. Além disso, ele buscou utilizar uma técnica para provocar a 

reflexão dos receptores do debate, consistente no uso de perguntas. Ramón sempre utilizava dados concretos para 

ilustrar seus argumentos e, ainda, situações hipotéticas para justificar seu raciocínio. 

Com base na situação hipotética acima descrita identifique AO MENOS 02 (duas) técnicas de argumentação 

jurídica utilizada por Ramón Mercader. (valor 1,5) 

Resposta: As técnicas que podem ser identificadas são: gestão de exemplos (quando o autor utiliza 

exemplos para justificar seu raciocínio ou mesmo a veracidade de suas premissas); revidar a 

argumentação contrária com seus próprios fundamentos (utilização de mesmos fatos e exemplos para 

levar o interlocutor a uma conclusão diametralmente oposta); utilização de perguntas retóricas 

(perguntas formuladas de forma a existir apenas uma reposta lógica desejada pelo orador, e provocar a 

reflexão do interlocutor); busca da evidência (justificativa dos argumentos através de evidências 

empíricas). 

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 (1,5). 

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) 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. Em que consiste, portanto, a contextualização 

geral de uma introdução? (1,5) GABARIT
O



 

A contextualização geral serve para explicar ao leitor porque e como o assunto examinado suscitou o interesse do 

autor. Pode se tratar de uma alteração no ordenamento jurídico decorrente de uma nova lei, ou mesmo de uma 

nova decisão. Há sempre um elemento impulsionador de um trabalho jurídico. 

 

4) Durante as alegações finais de um júri, o defensor (advogado) de Bentinho percebe que todas as provas 

apresentadas perante os jurados são bem contundentes quanto ao fato de Bentinho ter assassinado sua ex-esposa, 

Capitu. Ao perceber que não conseguiria refutar o ponto central do argumento do promotor, resolve ataca-lo 

pessoalmente. Primeiro, diz perante o júri que o promotor é uma pessoa arrogante, que não respeitou o réu durante 

o julgamento, depois passa a fazer ataques diretos ao promotor, inclusive chamando-o de mentiroso e manipulador. 

Com base na pirâmide de hierarquia dos argumentos abaixo, responda às seguintes questões: 

 

 

a) Após perceber que não conseguiria refutar o ponto central, qual deveria ter sido a estratégia argumentativa de 

Bentinho, isto é, qual deveria ter sido o próximo tipo de argumento a ser utilizado por ele? Justifique (valor 0,75) 

Bentinho deveria ter usado a refutação, isto é, apontar algum erro de determinado trecho do argumento do 

promotor, uma vez que é o tipo de argumento mais forte quando não se consegue atacar o ponto central do 

problema. 

 

b) Identifique quais foram os tipos de argumentos utilizados por Bentinho ao dizer que o promotor foi arrogante e 

ao dizer que o promotor foi mentiroso e manipulador, justificando sua resposta. (0,75) 

 

Bentinho utilizou inicialmente o tipo de refutação conhecido como “resposta ao tom”, pois não atacou o ponto 

central, apenas afirmou que o promotor foi arrogante ao tecer sua argumentação. Posteriormente Bentinho utilizou 

a refutação “ad hominen” (também conhecida como ad personae), atacando características do promotor que são 

necessárias para se defender com sucesso uma linha de argumentação, dizendo que o mesmo seria “mentiroso e 

manipulador” 

Boa sorte! GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: PSICOLOGIA JURÍDICA - GABARITO Data: 13/06/18 
Professor(a): Renata Limongi Turma: 1º 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 Síndrome das Falsas Memórias traz em si a conotação das memórias fabricadas ou forjadas, no todo ou em 

parte, na qual ocorrem relatos de fatos inverídicos. Considere as afirmações abaixo: 

I. As falsas memórias envolvem a crença de que algo aconteceu sem realmente ter ocorrido. 

II. O indivíduo se desorganiza emocionalmente. 

III. As recordações possuem informações idiossincráticas da pessoa e são mais subjetivas. 

IV. Envolve erros que se devem a memória, e não a intenção de mentir. 

Está correto o que se afirma APENAS em: (valor 1,0) 

(   ) I e II 

(   ) II, III, IV 

(   ) II e IV 

( X ) I, III e IV 

(   ) I, II e IV 

 

2. Transtornos Sexuais 

I. Fantasias, anseios sexuais e comportamentos sexualmente excitantes recorrentes e intensos, envolvendo a 

exposição dos próprios genitais a um estranho insuspeito. 

II. Fantasias sexualmente excitantes recorrentes e intensas, impulsos sexuais ou comportamentos envolvendo 

atividade sexual com uma (ou mais de uma) criança pré-pubere. 

As características apresentadas nos itens acima inserem-se entre as principais espécies de parafilia (valor 1,0) 

(   ) exibicionismo e fetichismo 

(   ) Frotereurismo e pedofilia 

(   ) Masoquismo e sadismo 

( X )  Exibicionismo e pedofilia 

(   ) Sadismo e exibicionismo 

 

3. Trata-se de características do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: (valor 1,0) 

(   ) Pode induzir  a anulidade dos atos jurídicos devido a incapacidade do agente. 

( X )  Principal sintoma envolve incapacidade para manter a atenção. 

(   ) Padrão recorrente de comportamento hostil, provocador, desafiante, desobediente. 

(   ) Condição psíquica grave que implica a ruptura com o princípio da realidade. 

(   ) O afeto inadequado costuma vir acompanhado do riso com expressão facial tola. 

 GABARIT
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4. Indivíduos com Transtorno de Personalidade apresentam padrões inflexíveis e mal-ajustados de relacionamento 

e de percepção do ambiente e de si mesmos. 

PORQUE 

É incluída para abarcar os casos incapazes de determinar uma etiologia específica frente aos múltiplos déficits 

cognitivos apresentados pelo sujeito. 

Pode-se afirmar que: (valor 1,0) 

(   ) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira 

(   ) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira 

( X )  a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. 

(   ) a primeira alternativa é falsa e a segunda é verdadeira 

(   ) as duas alternativas são falsas 

 

5. Leia o texto abaixo: 

    Jaycee Lee Dugard só conseguiu sobreviver a 18 anos de cativeiro porque desenvolveu uma relação 
afetiva com o homem que a raptou, estuprou e com quem teve duas filhas, disse o padrasto da americana 
sequestrada aos 11 anos, Carl Probyn, em entrevista à BBC. 
    Ele afirmou que acredita que ela não tenha tentado fugir de Phillip Garrido, suspeito de ter praticado o crime, 
por causa de sua personalidade afável. 
    "Jaycee era uma menina muito meiga. Ela não chorava. Ela tinha filhos (com o captor) e ... é a Síndrome de 
Estocolmo (referência ao comportamento das vítimas de uma assalto em 1973, na Suécia, que defenderam seus 
captores mesmo depois de libertadas)." 
    "Os três formaram uma ligação afetiva depois de 18 anos", afirmou na emissora britânica de rádio da BBC, 5 
Live. "Eu acho que elas não eram amarradas e espancadas todos os dias." 
    "Foi como ela sobreviveu. Você já ouviu falar de uma vítima de sequestro que sobreviveu por 18 anos? Ela 
tinha uma personalidade que facilitava integração." 
    "Eu acredito que ela queria se manter viva." 
    Probyn disse que enteada teve que contar de sequestro às filhas 
    O padrasto de Dugard disse ainda que as filhas que ela teve em cativeiro - que têm 11 e 15 anos - reagiram 
mal à prisão de Phillip Garrido. 
   "Ele era o pai delas. Elas choraram quando ele foi preso. Jaycee teve que explicar a situação, que ela tinha sido 
sequestrada." 
   Philip Garrido, de 58 anos de idade, foi preso junto com sua mulher, Nancy, na última quarta-feira. 
   Ele é acusado de sequestrar Dugard em 1991, enquanto ela se dirigia até um ônibus escolar perto de sua casa, 
em South Lake Tahoe, na Califórnia. 
   Ela teria vivido durante anos com as duas crianças em barracas e tendas no quintal da casa do suposto 
sequestrador, em Antioch, perto de São Francisco. 
   Anteriormente, a polícia admitiu ter perdido uma oportunidade de resgatar Jaycee Lee Dugard há três anos.    
Durante uma entrevista coletiva na sexta-feira, um porta-voz da polícia, xerife Warren Rupf, afirmou que, em 
novembro de 2006, após uma ligação de um vizinho, um policial foi até o local onde Dugard estaria sendo 
mantida como refém, sem, no entanto, entrar na casa de Phillip Garrido. 
   Ele e a mulher, Nancy, estão detidos e devem comparecer diante de um tribunal no próximo dia 14 de 
setembro. 
   Em uma audiência na última sexta-feira, os dois acusados se declararam inocentes das 29 acusações 
relacionadas ao caso que pesam contra eles, incluindo o sequestro de Dugard. 
  Jaycee Lee Dugard e suas duas filhas estão agora hospedadas em um hotel nas proximidades de São 
Francisco. 
   A polícia anunciou que vai encerrar em breve uma revista da propriedade de Garrido, pois suspeita que ele 
pode estar envolvido em outros crimes. As autoridades buscavam provas ligadas ao assassinato não solucionado 
de várias prostitutas na década de 90. 
   Vários corpos foram encontrados em uma área industrial perto de onde Garrido trabalhava. 
 
 
A partir de leitura da notícia, elabore um texto abordando os seguintes pontos: 

- Possível síndrome abordada acima (valor 0,2) 
- Principais características (valor 1,8) 
 
 GABARIT
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A resposta deve conter os pontos abaixo: 
Síndrome de Estocolmo 
Caraterísticas 
- a vítima e o agressor mantem um vínculo bidirecional 
- a vítima se sente agradecida pelos mínimos favores do agressor 
- a vítima nega ou racionaliza a agressão contra ela 
- a vitima nega seu ódio contra o agressor 
- a vítima fica em constante estado de alerta para satisfazer as necessidades do agressor e deixa-lo 
contente 
- a vitima percebe as pessoas que desejam ajuda-la como más e o agressor como bom 
- a vitima sente como se o agressor a protegesse 
- a vítima tem dificuldades de abandonar o agressor, mesmo depois de estar livre 
- a vítima tem medo de que o agressor volte por causa dela, mesmo depois de preso ou morto 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: PSICOLOGIA JURÍDICA - GABARITO Data: 12/06/18 
Professor(a): Renata Limongi Turma: 1º 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 criança que apresenta Transtorno Desafiador e Opositivo apresenta maior chance para conflitos sociais e 

relacionais, para brigas e desavenças, para condutas inadequadas em geral e especialmente para 

comportamentos antissociais e até mesmo delinquenciais. Considere as afirmações abaixo: 

I. Há indicativo de ser mais prevalente no sexo masculino. 

II. O transtorno costuma vir associado com comportamentos agressivos, de desrespeito aos outros, de ataques de 

fúria repentina, da baixa tolerância a frustração e de resistência a autoridade em geral. 

III. Aparecimento característico em adolescentes. 

IV. As taxas de prevalência variam de 2 a 16 %, dependendo das qualidades da amostra populacional e dos 

métodos de avaliação. 

Está correto o que se afirma APENAS em: (valor 1,0) 

(   ) I e II 

(   ) II, III, IV 

(   ) II e IV 

(   ) I, III e IV 

( x ) I, II e IV 

 

 

2. Transtorno Delirante 

I. Subtipo que se refere a crença de estar sendo vítima de conspiração, traição, espionagem, perseguição, 

envenenamento ou intoxicação com drogas, estar sendo alvo de comentários maliciosos, de assédio ou obstruído 

em sua busca de objetivos de longo prazo. 

II. Delírios envolvem a crença em qualidades extraordinárias, podendo incluir conteúdos políticos ou religiosos. 

As características apresentadas nos itens acima referem-se a subtipos de Transtorno Delirante: (valor 1,0) 

(   ) erotomaníaco e grandioso 

(   ) grandioso e ciumento 

( x ) persecutório e grandioso 

(   ) persecutório e somático 

(   ) somático e misto 

 

 

 GABARIT
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3. Trata-se de características persistentes e repetidas na criança com Síndrome do Imperador: (valor 1,0) 

(   ) Tem direito a tudo 

(   ) Comportamento amedrontador 

(   ) Incapacidade de vinculação afetiva 

( x ) Destruição de brinquedos e objetos 

(   ) Irresponsabilidade 

 

4. O Retardo Mental constitui um manifesto prejuízo da inteligência, uma condição de desenvolvimento incompleto 

da mente caracterizada pelo comprometimento de habilidades para resolver problemas. 

PORQUE 

Há indicadores de que o Retardo Mental é mais comum em sujeitos pertencentes a famílias ligadas ao mundo das 

apostas. 

Pode-se afirmar que: (valor 1,0) 

(   ) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira 

(   ) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira 

( x ) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. 

(   ) a primeira alternativa é falsa e a segunda é verdadeira 

(   ) as duas alternativas são falsas 

  

5. Leia o texto abaixo: 

Alienação parental pode levar à perda da guarda da criança 
Assunto foi debatido por especialistas em evento promovido pela OAB Santos e pela Prefeitura 

 
Por OAB Santos - 11/05/2018 16h18  Atualizado 11/05/2018 16h18 

 
    Após a separação, muitos pais acabam interferindo na formação psicológica da criança ou do adolescente na 
tentativa de fazer com que o menor não estabeleça vínculos com um de seus genitores. 
   A prática, chamada de alienação parental, é prevista em Lei (nº 12.318/2010) e pode acarretar punições, que vão desde 
acompanhamento psicológico e multas, até a perda da guarda da criança. 
   Para orientar e esclarecer dúvidas sobre esse assunto, foi ministrado, no dia 24 de abril, o I Seminário de conscientização 
sobre a Alienação Parental, promovido pela Comissão da Mulher Advogada da OAB Santos e pela Prefeitura de Santos, 
através das secretarias de Desenvolvimento Social (Seds) e de Educação (Seduc). 
   O evento, destinado a orientadoras educacionais das escolas públicas e particulares, conselheiros tutelares, promotores da 
Infância e Juventude e assistentes sociais, contou com palestras da advogada Katia Boulos, presidente Comissão Estadual 
da Mulher Advogada da OAB São Paulo, e da psicóloga clínica, terapeuta de família e de casal Marcia Atik. 
   “A Alienação parental é a interferência na formação psicológica de uma criança e de um adolescente. Interferência de modo 
a prejudica-los ao longo vida. E é muito importante que seja detectado o quanto antes para se possa estabelecer um 
tratamento adequado, como uma terapia familiar, por exemplo, e uma reorganização dessa família”, explicou a advogada 
Kátia Boulos. 
   Segundo a psicóloga Marcia Atik, qualquer comportamento que fuja do padrão da criança, como medo, agressividade ou 
qualquer outro comportamento que mostre uma instabilidade deve ser investigado. “Impedir que a criança tenha os contatos 
com os pais podem trazer consequências como insegurança, agressividade, e problemas no desenvolvimento infantil”. 
   “Nosso objetivo com esse evento foi o de conscientizar o público sobre os malefícios decorrentes da alienação parental, que 
fere o direito fundamental da criança e do adolescente de convivência familiar saudável, e prejudica o vínculo de afeto nas 
relações com genitor e com o grupo familiar, constituindo, ainda, abuso moral contra a criança ou o adolescente pelo 
descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda e divulgar informações 
sobre o tema como medida preventiva e inibidora do desenvolvimento de tal conduta”, enfatizou a advogada Isabela Castro 
de Castro, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santos 
   “A conscientização de pais e mães da importância do respeito e diálogo entre si e os filhos é fundamental para boa e 
duradoura convivência familiar, mesmo após o fim do relacionamento, porque o papel de cada um na criação dos filhos é 
fundamental para a boa formação moral e psíquica das crianças”, frisou o presidente da OAB Santos, Luiz Fernando Afonso 
Rodrigues. GABARIT
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A partir de leitura da notícia, elabore um texto abordando os seguintes pontos: 

- Os comportamentos clássicos de um genitor alienador (1,7) 

- Impacto da alienação parental na criança (0,3) 

 

 A resposta deve conter os pontos abaixo: 

- recusar ou dificultar passar as chamadas telefônicas aos filhos 

- organizar várias atividades com os filhos durante o período que o outro genitor deve, normalmente, 

exercer o direito de visitas 

- apresentar o novo cônjuge aos filhos como sua “nova mãe” ou seu “novo pai”  

- interceptar cartas e pacotes mandados aos filhos  

- desvalorizar e insultar o outro genitor na presença dos filhos 

- recusar informações ao outro genitor sobre as atividades em que os filhos estão envolvidos 

- falar de maneira descortês do novo cônjuge do outro genitor 

- impedir o outro genitor de exercer eu direito de visita 

- “esquecer” de avisar o outro genitor de compromissos importantes 

- envolver pessoas próximas na lavagem cerebral de seus filhos 

- tomar decisões importantes a respeito dos filhos sem consultar o outro genitor 

- trocar seus nomes e sobrenomes 

- impedir o outro genitor de ter acesso as informações escolares e/ou médicas dos filhos 

- sair de férias sem os filhos e deixá-los com outras pessoas que não o outro genitor 

- falar aos filhos que os presentes do outro genitor são inadequados ou feios e proibi-los de usá-los 

- ameaçar punir os filhos se eles telefonarem, escreverem ou se comunicarem com o outro genitor de 

qualquer maneira. 

- culpar o outro genitor pelo mau comportamento dos filhos 

 

Impacto da alienação parental: Depressão, Adultos inseguros, com baixa auto estima  
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Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 6,0 

Disciplina: PSICOLOGIA JURÍDICA - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): Renata Limongi Turma: 1º 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:  
 

1. Alguns fenômenos psicológicos são de especial importância para a Psicologia Jurídica, dentre eles a Síndrome 

de Estocolmo. Considere as afirmações abaixo sobre as condições para a Síndrome acontecer:  

I. Evento traumático com ameaça física ou psicológica. 

II. Crença de que o desfecho nunca irá acontecer. 

III. A vítima, no contexto de terror, percebe o mínimo gesto de atenção por parte do agressor. 

IV. Sentimento de impotência para escapar. 

Está correto o que se afirma APENAS em: (valor 1,0) 

(   ) I e II 

(   ) II, III, IV 

(   ) II e IV 

( x ) I, III e IV 

(   ) I, II e IV 

 

2. Transtorno do Controle dos Impulsos 

I. Episódios distintos de fracasso em resistir a impulsos agressivos, resultando em sérias agressões ou destruição 

de patrimônio. 

II. Fracasso recorrente de resistir a impulsos de subtrair objetos desnecessários para o uso pessoal ou sem termo 

de valor monetário. 

As características apresentadas nos itens acima são exemplos de Transtorno de Controle dos Impulsos (valor 1,0) 

(   ) tricotilomania e jogo patológico 

( x ) transtorno explosivo intermitente e cleptomania 

(   ) piromania e cleptomania 

(   ) jogo patológico e piromania 

(   ) transtorno explosivo intermitente e transtorno de controle dos impulsos sem outra especificação. 

 

3. Trata-se de características dos Transtornos Mentais Relacionados a Substâncias: (valor 1,0) 

( x ) A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por período mais longo do que 

o pretendido. 

(   ) Tem pouca relação com o tipo de personalidade, experiências e fatores genéticos. 

(   ) Alucinações táteis e olfativa podem estar presentes 

(   ) Presença de disfunção social/ ocupacional. 

(   ) Presença de um ou mais delírios não bizarros que persistem por pelo menos um mês. 
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4. As parafilias são caracterizadas por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos que 

envolvem objetos, atividades ou situações incomuns e causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no 

funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

PORQUE 

O diagnóstico é simples, pois apresenta critérios de normalidade para atividade sexual. 

Pode-se afirmar que: (valor 1,0) 

(   ) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira 

(   ) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira 

( x ) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. 

(   ) a primeira alternativa é falsa e a segunda é verdadeira 

(   ) as duas alternativas são falsas 

 

 5. Leia o estudo de caso abaixo: 

I - IDENTIFICAÇÃO 
Nome: Alguém Idade: 47 anos 
Data de Nascimento: 07/1953 Sexo: Masculino 
Religião: Evangélico Naturalidade: Paraná 
Ocupação: Aposentado Renda Mensal: Não foi possível obter a informação com a prima que é responsável 
pela renda do paciente. 
Endereço: Mora no fundo da casa de uma prima numa residência "bonita" feita de madeira contendo pisos e a 
presença de 2 cachorros, segundo informação do próprio paciente. 
Estado Civil: Solteiro Grau de instrução: Analfabeto 
Nº de filhos e idade dos mesmos: Nenhum 
 
II - DADOS FAMILIARES 
O paciente tem pai, mãe e irmãos. O paciente relata ter 7 irmãos morando em diversos lugares. Lembrou-se no 
entanto, o nome de apenas 4 deles. 
Posição do paciente na família: 1º filho. 
Doenças: O pai era etilista e apresentava problemas de hipertensão (sic). 
Interrelações: A família (prima) se encontra em estado depressivo, submetendo-se à tratamento ambulatorial 
devido a agressividade do paciente. Não se sente mais estimulada a ser responsável pelo mesmo. 
 
III - SITUAÇÃO DO CLIENTE 
Nº de internações: 27 Local: Hospital Psiquiátrico 
Tipo de tratamento: Hospitalar / medicamentoso 
Queixa principal: "Porque tenho problemas na cabeça", fico nervoso e brigo com eles. 
Ajustamento ao hospital: Sem problemas. O paciente se submete às regras adequadamente e não se envolve em 
brigas e confusões. 
 
IV - HISTÓRIA DA MOLÉSTIA ATUAL 
O paciente retornou ao serviço devido a um quadro agitado, não dorme bem à noite, acorda de madrugada e fica 
perturbando até amanhecer. Não se alimenta bem em razão de achar que estão colocando veneno em sua 
comida (sic), apresenta falas desconexas e permanece conversando sozinho. Acredita que o internaram alí 
porque às vezes devido a algum mal entendido em casa, fica nervoso e agitado e não consegue se controlar. Os 
problemas que intensificam à medida que a família encontra motivos para reclamar de sua doença, alegando não 
suportarem tanta pressão por serem obrigados a tê-lo (o paciente) sob seus cuidados. O motivo de sua 
internação foi porque joga pedras e incomoda os vizinhos e principalmente porque ameaça agredir fisicamente os 
familiares (todos morrem de medo dele - sic). Permanece internado há mais de 60 dias, apresentando-se 
amigável com todas as pessoas. Não apresenta problemas comportamentais diariamente e participa de tarefas 
na TO. Segue com boa evolução médica, sendo preparado seu retorno para o convívio junto à família. 
 
V - EXAME FÍSICO 
Pele: Íntegra, rugosa, levemente ressequida. Apresentando mucosas coradas e boa perfusão periférica. 
Estado Geral: BEG, com aparência saudável e consciente. Revelando sintomas de deficiência neurológica de 
nascimento (sic) - mãos trêmulas - e problemas de astigmatismo. Apresenta ainda uma rigidez de MIISS que se 
acentuam de acordo com o estado emocional alterado do paciente. Em relação à higiene, observa-se a presença 
de "seborréia intensa", odor acentuado nas axilas devido a uma sudorese constante com a elevação da GABARIT
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temperatura e forte halitose pela manhã. O paciente apresenta-se contudo com unhas sempre bem aparadas, 
sem sujidade, cabelos curtos e barbas bem feitas (uma a duas vezes por semana). 
Tórax: Assimétrico, pulmões livres à ausculta pulmonar. 
Circulatório: FC rítmica e forte. 
Abdome: Rígido à palpação, timpânico em QIE com RHA +, sem queixas álgicas. 
Alergias: Paciente e prontuário não referem. 
Alimentação e hidratação: Alimenta-se bem e regularmente, porém com muita dificuldade devido à falta de 
cincronia dos movimentos superiores. Refere ingerir pouco liqüido porque se esquece de tomar água ou porque 
não sente sede. 
Eliminações: Presentes em boa quantidade e aspecto, Sono e repouso: Paciente refere dormir e descansar bem, 
porém às vezes com algumas interrupções ("outros pacientes começam a gritar e xingar pela manhã" não 
deixando-o dormir direito). 
Atividades físicas: Pratica caminhadas na quadra todos os dias. Anda de forma lenta e desajeitada, sem muito 
senso de direção e distância quando acompanhado por alguém. 
Hábitos e vícios: Nega tabagismo e alcoolismo. Tem o hábito de ficar segurando as calças (com receio delas 
caírem), mesmo que estas estejam bem apertadas na cintura. 
 
VI - EXAME DO QUADRO MENTAL 
1) - ASPECTO GERAL E COMPORTAMENTO: 

 Aparência geral do doente: Roupas nem sempre adequadas. Algumas vezes o paciente é vestido com 
calças muitos largas e camisas de mangas longas muito quentes para a temperatura externa. Depois que 
presenteado com um par de chinelos passou a andar o tempo toda calçado. Apresenta higiene 
razoavelmente boa. 

 Expressão facial: Aparência calma e tranqüila, as vezes com uma certa rigidez na face. 

 Olhar: Vago a maioria das vezes. Não consegue se prender por muito tempo quando conversa com 
alguém. 

 Movimento do corpo e membros: Caminha e se movimenta com dificuldades devido a uma deficiência 
cerebral (sic) por ocasião do nascimento. 

 Posições estranhas ou movimentos esteriotipados: Não refere. 

 Explosões emocionais: Possui bom comportamento, ouve com atenção e sabe ser muito comunicativo. 
Contudo, revela-se extremamente expressivo e agressivo (comenta um funcionário) quando contrariado 
seus princípios. 

 Comportamento: O paciente aproximou-se de forma educada e ansiosa para conversar. Revelou-se 
sempre cooperador e atencioso durante todo o RT, demonstrando contudo, hostilidade em certos 
momentos com alguns funcionários e pacientes do local. 

2) - CARACTERÍSTICA DA FALA: 
É comunicativo, apresentando porém problemas de disartrias e falar incessante (logorréia), o que acaba 
caracterizando uma fala extremamente difícil de compreensão. Apresenta ainda características de ecolalia e 
gagueira de forma visivelmente acentuada em determinados momentos. Aprecia ser muito expressivo com quem 
gosta de ouví-lo e possui conversa congruente com seu nível de educação. 
3) - ESTADO DE ÂNIMO E HUMOR: 
Apresenta-se sempre alegre e com bom humor até o momento em que alguém implica ou fala mal de sua 
religião. Perde a tranqüilidade e cultiva um grande sentimento de hostilidade e raiva quando o obrigam a 
participar dos momentos sociais com músicas que não sejam evangélicas. 
4) - ATENÇÃO: 
Paciente demonstra encontrar num estado de hiperatividade muito grande (mas não o suficiente para 
hiperprosexia) onde procura sempre agradar cumprimentando todas as pessoas conhecidas que gosta, mesmo 
que seja necessário interromper a atenção de uma conversa com outra pessoa. 
5) - SENSO - PERCEPÇÃO: 
Apresenta. 
6) - MEMÓRIA: 
Memória de fixação. 
7) - IMAGINAÇÃO: 
Paciente confabula histórias com funcionários do setor. 
8) - ORIENTAÇÃO: 
Apenas autopsíquicas. 
9 ) - INTELIGÊNCIA: 
Normal. 
10 ) - AFETIVIDADE: 
Revela estado de ambivalência pela prima e por alguns funcionários do hospital. GABARIT
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11) - JUÍZO: 
Critico, de acordo com o nível do paciente. 
12) - PENSAMENTO: 
Coerente e lógico, porém, com momentos de delírios de perseguição. 
 

A partir de leitura do estudo de caso, elabore um texto abordando os seguintes pontos: 

- O estudo de caso aborda qual transtorno? (valor 0,6) 

- Principais características do transtorno mencionado acima. (valor 1,4) 

  

O texto deve contemplar: 

Transtorno: Esquizofrenia 

Características: 

1. Alucinações: alterações sensoperceptivas, sem fundo de realidade, que podem ser do tipo auditivo, 

visual, táctil, gustativo ou olfativo. 

2. Delírios: alterações do conteúdo dos pensamentos que se manifestam através de crenças equivocadas 

que são mantidas apesar das evidências em contrário. 

3. Processos de Pensamento desorganizado: consiste na ruptura ou no afrouxamento das cadeias 

associativas do pensamento lógico. 

4. Inundação Cognitiva: sobrecarga de estímulos semelhante a uma inundação de atividade cerebral 

5. Alteração do afeto (humor): consiste em uma modulação do afeto num nível rígido, embotado, não 

modulado. 

6. Sintomas somáticos: manifestações corpóreas de caos psíquico interior. 

7. Alterações motoras: imobilidade por longo período de tempo: agitação, movimentos aleatórios e sem 

destino 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO - GABARITO Data: 12/06/18 
Professor(a): MILENE BRANDÃO Turma: 2º 

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:  
 
 
AVISO: A AVALIAÇÃO PODERÁ SER REALIZADA COM O USO DE CADERNO (MANUSCRITO) E DICIONÁRIO. 

 
ÓTIMA AVALIAÇÃO! 

 
 
 
 
QUESTÃO 1 (VALOR 0,7) - Os sinônimos são palavras "da mesma categoria gramatical, com sentido 

parecido e com forma diferente, que podem intercambiar-se em determinados contextos com ou sem 

matizações de significado". 

 

Escreva o vocábulo a que se refere a explicação. Os vocábulos são: 
 

 
ADJUDICAR, EMENTAR, ADIMPLIR, RESILIR, ALIENAR, USUCAPIR, PRESCREVER, EXCUTIR. 

 
 

 
a) Transferir para outra pessoa o domínio de coisa ou o gozo de direito que é nosso. = ALIENAR 

 
b)         Executar os bens do devedor principal e, depois, os do fiador, se os primeiros não forem 

suficientes para cobrir a dívida. = EXCUTIR 
 

c)         Obter, pela prescrição aquisitiva, propriedade que já possuía, por um tempo definido em lei. = 
USUCAPIR. 

 
d) Extinguir-se a punibilidade do autor de um crime ou contravenção, a qual se conservou sem exercício 

por certo lapso de tempo. = PRESCREVER 
 

e) Cumprir um contrato, executar uma obrigação. = ADIMPLIR 
 

f) Dissolver ou rescindir um contrato quase sempre sucessivo, por acordo e mútuo consentimento ou por 
iniciativa de uma das partes, quando de direito esta for. = RESILIR 

 
g) Resumir conteúdo de uma sentença ou acórdão ou o que há numa lei, decreto, provisão, alvará para a 

assinatura da autoridade com competência para a referenda ou a decretação. = EMENTAR 
 

h) Transferir bens do patrimônio do devedor para o do credor ou de uma pessoa para a outra, em 
decorrência de execução, de sucessão ou, ainda, de venda. = ADJUDICAR 
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QUESTÃO 2 (VALOR 0,7) - Assinale a alternativa que completa corretamente as frases: 
 
 
___ , entre analistas políticos, que, se o governo ___ essa política salarial e se o empresariado não ___ 

as perdas salariais ___ sérios problemas estruturais a serem resolvidos, e, quando os sindicatos ___ , 

estará instalado o caos total. 

 

 
a) Comentam-se; manter; repor; haverão; intervierem. 
b) Comenta-se; mantiver; repuser; haverão; intervirem. 
c) Comenta-se; mantesse; repuser; haverão; intervierem. 
D) COMENTA-SE; MANTIVER; REPUSER; HAVERÁ; INTERVIEREM. 
e) Comentam-se; manter; repor; haverá; intervirem. 
 
 
 

QUESTÃO 3 (VALOR 0,7) - Pode dizer-se que a presença do negro representou sempre fator 

obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram, 

eventualmente, prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na caça, na pesca, em determinados 

ofícios 5 mecânicos e na criação do gado. Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e 

metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era para as atividades 

menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e 

fiscalização de estranhos. (Sérgio Buarque de Holanda, in Raízes) 

 

Segundo o autor, os antigos moradores da terra: 
 
 

a) foram o fator decisivo no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. 

b) colaboravam com má vontade na caça e na pesca. 

C) NÃO GOSTAVAM DE ATIVIDADES ROTINEIRAS. 

d) não colaboraram com a indústria extrativa. 

e) levavam uma vida sedentária. 

 
 

QUESTÃO 4 (VALOR 0,7) – Leia o texto e responda: 
 
 

DESPERDÍCIO BRASIL 
 

Sempre que se reúnem para lamuriar, os empresários falam no Custo Brasil, no preço que 
pagam para fazer negócios num país com regras obsoletas e vícios incrustados. O atraso brasileiro é 
quase sempre atribuído a alguma forma de corporativismo anacrônico ou privilégio renitente que quase 
sempre têm a ver com o trabalho superprotegido, com leis sociais ultrapassadas e com outras 
bondades inócuas, coisas do populismo irresponsável, que nos impedem de ser modernos e 
competitivos. 
Raramente falam no que o capitalismo subsidiado custa ao Brasil. GABARIT
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O escândalo causado pela revelação do que os grandes bancos deixam de pagar em impostos 
não devia ser tão grande, é só uma amostra da sub-tributação, pela fraude ou pelo favor, que há anos 
sustenta o nosso empresariado chorão, e não apenas na área financeira. A construção simultânea da 
oitava economia e de uma das sociedades mais miseráveis do mundo foi feita assim, não apenas pela 
sonegação privada e a exploração de brechas técnicas no sistema tributário – que, afinal, é lamentável, 
mas mostra engenhosidade e iniciativa empresarial – mas pelo favor público, pela auto-sonegação 
patrocinada por um Estado vassalo do dinheiro, cúmplice histórico da pilhagem do Brasil pela sua 
própria elite. 

O Custo Brasil dos lamentos empresariais existe, como existem empresários responsáveis que 
pelo menos reconhecem a pilhagem, mas muito mais lamentável e atrasado é o Desperdício Brasil, o 
progresso e o produto de uma minoria que nunca são distribuídos, que não chegam à maioria de forma 
alguma, que não afetam a miséria à sua volta por nenhum canal, muito menos pela via óbvia da 
tributação. Dizem que com o que não é pago de imposto justo no Brasil daria para construir outro Brasil. 
Não é verdade. Daria para construir dois outros Brasis. E ainda sobrava um pouco para ajudar a 
Argentina, coitada. 

(Luís Fernando Veríssimo) 

 
 

 O corporativismo anacrônico, o privilégio renitente, o trabalho superprotegido e outros 
elementos citados no primeiro parágrafo do texto indicam, em sua totalidade: 
 
 

A) DEFICIÊNCIAS EM NOSSO SISTEMA SOCIOECONÔMICO 

b) a consciência dos reais problemas do país por parte dos empresários 

c) o atraso mental dos políticos nacionais 

d) a carência de líderes políticos modernos e atuantes 

e) a posição ultrapassada do governo 

 
 
QUESTÃO 5 (VALOR 0,7) – A crase é um fenômeno fonético ( ` ) que representa a junção da 

preposição “a” com o artigo feminino “a”. Além disso, pode haver crase também na combinação da 

mesma preposição com pronomes demonstrativos que se iniciem com a letra “a”. 

 

Foi obrigado _____ embarcar no trem que saía ___ onze horas, mas mostrou ___ todos seu 

descontentamento. Qual alternativa contém a sequência correta do uso da crase? 

 
a) a – as – às. 
b) a – às – a. 
c) A – ÀS – A. 
d) as – as – as. 
e) à – à – à. 
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QUESTÃO 6 (VALOR 0,7) – Leia o texto e responda: 
 
 

Derrota da Censura 
 

A decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de aprovar em caráter conclusivo o 
projeto que autoriza a divulgação de imagens, escritos e informações biográficas de pessoas públicas pode 
ser um marco na história da liberdade de expressão no país. 

Até agora, o Brasil vem caminhando no obscurantismo no tocante à publicação ou filmagem de 
biografias. O artigo 20 do Código Civil bate de frente com a Constituição, que veta a censura. Só 
informações avalizadas pelo biografado ou pela sua família podem ser mostradas. É o império da chapa 
branca, cravado numa sociedade que caminha para o pluralismo, a transparência, a troca de opiniões. 

  
O brasileiro vê estupefato uma biografia de Roberto Carlos sendo recolhida e queimada; biografias 

de Guimarães Rosa e Raul Seixas sendo proibidas de circular; inúmeros filmes vetados por famílias que se 
julgam no direito de determinar o que pode ou não pode ser dito sobre qualquer pessoa. Exatamente o que 
os generais acreditavam poder fazer em relação a jornais, rádios e televisão. 

  
[....] O projeto aprovado na CCJ abre caminho para que a sociedade seja amplamente informada 

sobre seus homens públicos, seus políticos, seus artistas, não apenas através de denúncias, mas também 
de interpretações. O livro publicado sobre Roberto Carlos era laudatório; o mesmo acontecia com o 
documentário de Glauber Rocha, também proibido, sobre Di Cavalcanti. 

  
[....] A alteração votada abre um leque extraordinário ao desenvolvimento da produção cultural 

neste país. Mais livros serão escritos, mais filmes serão realizados, mais trajetórias políticas e artísticas 
serão debatidas. (Nelson Hoineff – O Globo, 11/04/2013) 

 

Todo texto surge a partir de uma motivação qualquer. Com relação ao texto acima, essa motivação foi: 

 

a) UMA DECISÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA CÂMARA. 

b) A divulgação de imagens, escritos e informações biográficas. 

c) o final definitivo da censura sobre biografias. 

d) a possibilidade de lerem-se informações sobre pessoas públicas. 

e) a vantagem de esclarecerem-se passagens obscuras de nossa história. 

 
QUESTÃO 7 (VALOR 0,7) - Concordância nominal ocorre quando há concordância em gênero 

(masculino ou feminino) e número (plural ou singular) entre o substantivo e o adjetivo que o caracteriza. 

Assinale a alternativa que indique a ordem que preenche corretamente as lacunas: 

 
I. Justiça entre os homens é ______. 
II. __________ entrada de estranhos. 
III. Cerveja é ____________. 

 

A) NECESSÁRIO – PROIBIDO – GOSTOSO. 

b) necessária – proibida – gostosa. 

c) necessário – proibida – gostoso. 

d) necessária – proibido – gostosa. 
 
 
Quando o sujeito da oração não vier determinado por artigo ou por pronome 
demonstrativo, o adjetivo (necessário, proibido e gostosa) permanecerá invariável. GABARIT
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QUESTÃO 8 (VALOR 0,7) - Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E 

quando não tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao chegar a partilha, estava 

encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma ninharia. Ora, daquela vez, como das outras, 

Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, enfim deixou a transação meio apalavrada e foi consultar a 

mulher. Sinhá Vitória mandou os meninos para o banheiro, sentou-se na cozinha, concentrou-se, 

distribuiu no chão sementes de várias espécies, realizou somas e diminuições. No dia seguinte Fabiano 

voltou à cidade, mas ao fechar o negócio notou que as operações de Sinhá Vitória, como de costume, 

diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação habitual: a diferença era proveniente de juros. 

Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor, via-se perfeitamente que era bruto, 

mas a mulher tinha miolo. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e 

Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão 

beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria! O patrão 

zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí 

Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso barulho não. Se havia dito palavra 

à-toa pedia desculpa. Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar. Um 

cabra Ia lá puxar questão com gente rica? Bruto, sim senhor, mas sabia respeitar os homens. Devia ser 

ignorância da mulher, provavelmente devia ser ignorância da mulher. Até estranhara as contas dela. 

Enfim, como não sabia ler (um bruto, sim senhor), acreditara na sua velha. Mas pedia desculpa e jurava 

não cair noutra. O amo abrandou, e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo. Na porta, 

virando-se, enganchou as rosetas das esporas, afastou-se tropeçando, os sapatões de couro cru 

batendo no chão como cascos. Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. Não deviam tratá-lo assim. 

Dirigiu-se ao quadro lentamente. Diante da bodega de seu Inácio virou o rosto e fez uma curva larga. 

Depois que acontecera aquela miséria, temia passar ali. Sentou-se numa calçada, tirou do bolso o 

dinheiro, examinou-o, procurando adivinhar quanto lhe tinham furtado. Não podia dizer em voz alta que 

aquilo era um furto, mas era. Tomavam-lhe o gado quase de graça e ainda inventavam juro. Que juro! O 

que havia era safadeza. (Graciliano Ramos, Vidas Secas)  

 

O texto, no seu conjunto, revela que Fabiano:  

 
a) ousou enfrentar o branco provando-lhe que as contas dele estavam erradas.  
 
b) ao perceber que era lesado, defendeu com êxito seus direitos.  
 
c) conscientizou-se de que era vítima de safadeza, e conseguiu justiça.  
 
D) CONCLUIU QUE ERA EXPLORADO NA VENDA DO GADO E NAS CONTAS.  
 
e) indignou-se com sua situação mas voltou às boas com o patrão. 
 
 
 GABARIT
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QUESTÃO 9 (VALOR 0,7) - "O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se, ou restituir-se, por 

sua própria força, contanto que o faça logo." Ao trazer a discussão para o campo jurídico, o antigo 

magistrado tentou amenizar o que dissera; a rigor, no entanto, suscitou dúvidas cruéis; que quer dizer 

"por sua própria força?" Será a força física do posseiro, ou essa mais aquela que a ela se soma pelo 

emprego das armas? O parágrafo único do Código Civil admite dúvidas: "Os atos de defesa, ou de 

desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse". Se o invasor vem 

armado, o posseiro pode usar armas? Se o invasor é plural, vem em bandos, o posseiro pode contar 

com a ajuda de amigos ou contratar seguranças (ou até jagunços) para defender o que é seu? (O 

Estado de S. Paulo, 04/06/94, A 3) 

 

A formulação de uma série de perguntas  
 
a) intenta destacar as contradições do texto legal.  
 
b) visa a pôr o leitor em dúvida sobre a exatidão da citação.  
 
c) pretende representar as inquietações infundadas do editorialista.  
 
d) procura chamar a atenção para a injustiça do texto legal.  
 
E) BUSCA DESACREDITAR O ARGUMENTO REPRESENTADO PELA CITAÇÃO DA LEI. 
 
 
 
QUESTÃO 10 (VALOR 0,7) - A frase "O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se, ou 

restituir-se, por sua própria força, contanto que o faça logo" poderá ser corretamente substituída, SEM 

que haja alteração das relações lógicas, por:  

 
a) Assim que o fez, o possuidor turbado, ou esbulhado, pode manter-se, ou restituir-se, por sua própria 
força.  
 
b) Podendo manter-se, ou restituir-se, por sua própria força, o possuidor turbado, ou esbulhado, fá-lo-á 
logo.  
 
C) FAZENDO-O LOGO, O POSSUIDOR TURBADO, OU ESBULHADO, PODERÁ MANTER-SE, OU 
RESTITUIR-SE, POR SUA PRÓPRIA FORÇA.  
 
d) O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se, ou restituir-se, por sua própria força, mesmo 
que o faça logo.  
 
e) O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá, manter-se, ou restituir-se, por sua própria força, antes 
que o façam. 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL I - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 2º  

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: 

- Não é permitida consulta à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer outra 

espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 (1,0 ponto) Ao realizar uma reforma de seu imóvel, o proprietário demoliu algumas paredes 

de sua casa e conservou as portas e janelas que estavam ali instaladas, pensando em revendê-las, já que 

eram muito antigas e bastante valiosas. 

Nesse caso, as referidas portas e janelas são consideradas 

 

a. bens móveis, porque são decorrentes de demolição. 

b. bens imóveis, porque foram apenas provisoriamente retiradas para serem empregadas em um 

bem da mesma natureza. 

c. pertenças, porque, de modo ideal, sempre estarão agregadas a um bem imóvel. 

d. bens imóveis por força de ficção legal, em função do seu alto valor em relação ao bem principal. 

e. bens móveis por antecipação, porque, apesar de ligadas ao imóvel, passaram a ser objeto de 

negócio separado. 

 

 

Questão 02 (1,0 ponto) No tocante à classificação de bens, segundo o Código Civil brasileiro, considere 

as seguintes benfeitorias realizadas em um apartamento tipo cobertura com trinta anos de construção 

visando a habitação de um casal de meia idade, sem filhos: 

 

I. Impermeabilização do terraço com a aplicação de manta e colocação de pisos novos. 

II. Substituição da fiação elétrica do apartamento. 

III. Colocação de tela nas varandas. 

IV. Criação de painel de pastilhas azuis com mosaico na entrada do apartamento visando diferenciá-

la do apartamento vizinho. 

V. Construção de um lavabo em parte da sala de almoço. 

 

 GABARIT
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Com relação aos bens reciprocamente considerados, são benfeitorias úteis as indicadas APENAS em 

 

a. IV e V. 

b. I, II, III e V. 

c. I, III e V. 

d. III e V. 

e. I, II e III. 

 

Questão 03 (2,0 ponto) O pai de “A” está internado necessitando urgentemente de uma cirurgia no 

coração, sob pena de morte. O plano de saúde não autoriza a operação. A operadora do plano informa 

que a cirurgia poderá ser autorizada mediante a assinatura de um termo aditivo ao contrato aumentado 

o valor das prestações de R$500,00 para R$800,00. Após a cirurgia, “A” pretende anular o contrato. Qual 

o vício do consentimento presente na situação hipotética? Explique este vício. 

 

Estado de Perigo – perigo de vida real e imediato. Há extrema necessidade de celebrar o contrato para 

salvar uma vida efetivamente. É espécie de estado de necessidade. No estado de perigo, a pessoa está 

sob duas condições: ou paga ou coloca em risco a sua vida ou de pessoa próxima. A necessidade é uma 

relação à saúde, é ligada a diretos existenciais. Exige o dolo de aproveitamento, só anula o negócio 

jurídico se provar que o lesante sabia da sua situação de perigo. 

 

 

Questão 04 (1,0 ponto) Considere as seguintes hipóteses: 

 

I. Na reforma da residência de Otávio, foi retirada toda a lareira da sala para pintura das paredes e 

teto para posterior recolocação. 

II. Márcia comprou sementes e as plantou para fins de cultivo. 

 

 

Nestes casos, a lareira 

 

a. é considerada bem móvel e as sementes bens imóveis. 

b. e as sementes são considerados bens imóveis. 

c. e as sementes são considerados bens móveis. 

d. é considerada bem imóvel e as sementes bens móveis. 

e. e as sementes são considerados bens insuscetíveis de classificação momentânea. 

 

 

Questão 5 (1,0 ponto) No que concerne à nulidade e anulabilidade dos atos jurídicos, é correto afirmar: 

 

a. O ato anulável pode ser ratificado pelas partes, salvo direito de terceiro, mas a ratificação não 

retroage à data da celebração do ato. 

b. A parte poderá reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, mesmo se não 

provar que reverteu em proveito dele a importância paga. GABARIT
O



 

c. A invalidade parcial de um negócio jurídico sempre prejudicará a parte válida. 

d. A invalidade dos atos por incapacidade relativa do agente ou por vício resultante de erro, dolo, 

coação, simulação ou fraude, não tem efeito antes de julgada por sentença, e poderá ser 

pronunciada de ofício pelo juiz. 

e. A invalidade da obrigação principal implica o das obrigações acessórias, mas a destas não induz 

a da obrigação principal. 

 

 

Questão 6 (1,0 ponto) Sobre os Fatos Jurídicos, de acordo com o Código Civil Brasileiro, considerar as 

seguintes assertivas: 

 

I. A manifestação de vontade, em regra, não subsiste se o seu autor haja feito a reserva mental de 

não querer o que manifestou. 

II. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar 

antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. 

III. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício 

próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto 

do direito ou da obrigação comum. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em 

 

a. I e II. 

b. I e III. 

c. II. 

d. II e III. 

e. III. 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL I - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 2º 

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:  
“Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que levará para realizá-lo. O tempo vai 

passar de qualquer forma.” Autor desconhecido. 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   
 

 8   
2   

 
 9   

3   
 

 10   
4   

 
 11   

5   
 

 12   
6   

 
 13   

7   
 

 14   
 

1. (0,50 ponto) “A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ajuizou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5889, no Supremo Tribunal Federal (STF), contra o dispositivo 

incluído na Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) pela chamada “Minirreforma Eleitoral” (Lei 

13.165/2015), que determina a impressão do registro de cada voto no processo de votação 

eletrônica”. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368731 >. A ADI é uma das 

ações de controle de constitucionalidade, sobre o tema, assinale a alternativa correta: 

a) A Procuradora-Geral da República independe de comprovação de pertinência temática 

para propor a ADI.  

b) A Ação Direta de Inconstitucionalidade pode ser proposta por qualquer cidadão, desde que 

apresente a cópia do título eleitoral. 

c) O Presidente da República deve demonstrar pertinência temática para propor ADI. 

d) A ADI tem como propósito a declaração de constitucionalidade do ato normativo 

questionado. GABARIT
O



 

 

2. (0,50 ponto) “O Senado aprovou nesta terça-feira (22) a indicação do diplomata Marcos 

Bezerra Abbott Galvão para o cargo de chefe da Missão do Brasil junto à União Europeia, em 

Bruxelas. A indicação contou com 46 votos favoráveis e uma abstenção. Nascido nos Estados 

Unidos, mas de nacionalidade brasileira, Galvão iniciou a carreira diplomática em 1980”. 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/05/22/senado-aprova-

indicacao-de-diplomata-para-missao-na-uniao-europeia>.  A carreira diplomática é privativa de 

brasileiro nato, sobre a aquisição originária de nacionalidade, assinale a alternativa correta: 

a) São espécies de aquisição originária a ordinária e extraordinária, previstas na Constituição 

Federal, e Especial e Provisória, previstas na Lei de Migração. 

b) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro nato que tiver cancelada a sua 

naturalização. 

c) O Brasil admite a sua aquisição pelo critério territorial, bem como pelo critério 

sanguíneo. 

d) O Brasil adota o critério territorial, motivo pelo qual todas as pessoas que nascem no Brasil 

são consideradas brasileiras. 

 

3. (0,50 ponto) “Após o Supremo Tribunal Federal rejeitar Habeas Corpus preventivo ao ex-

presidente Lula nesta quarta-feira (4/4), reafirmando a dispensa de trânsito em julgado para a 

execução de pena de prisão, especialistas ouvidos pela ConJur manifestaram-se sobre a 

decisão e os impactos para o sistema processual penal e para a ordem constitucionalista”. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-abr-05/especialistas-analisam-decisao-stf-

aceita-prisao-antecipada>. Sobre o remédio constitucional à luz da decisão do Guarda da 

Constituição, é correto afirmar que: 

a) O fato do ex-presidente Lula não se encontrar preso na data do julgamento de seu Habeas 

Corpus foi o que fundamentou a sua rejeição pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a 

prisão é requisito para a utilização de mencionado remédio constitucional. 

b) O Habeas Corpus é remédio constitucional que visa à proteção da liberdade de 

locomoção não sendo exigido do impetrante capacidade postulatória, motivo pelo qual o 

próprio ex-presidente Lula poderia ter impetrado em seu favor. 

c) O Habeas Corpus e o Mandado de Segurança são ações gratuitas, não sendo exigido dos 

impetrantes o recolhimento das custas processuais. 

d) Somente é admissível sua impetração para assegurar a liberdade da pessoa do impetrante, 

tratando-se de ação de caráter personalíssimo. 

 GABARIT
O



 

4. (0,50 ponto) O caso dos irmãos Naves é um dos mais famosos erros do Poder Judiciário 

brasileiro, no qual se evidencia uma série de violações a direitos fundamentos. Sobre os 

direitos consagrados na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta: 

a) O preso tem o direito de permanecer calado, mas o silêncio poderá constituir elemento para 

formação do convencimento do juiz. 

b) Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. 

c) Ninguém será considerado culpado até o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. 

d) Ninguém será preso por dívida civil. 

 

5. (0,50 ponto) “O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quinta-feira 

(9), julgou constitucionais as normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) 

que estabelecem a obrigatoriedade de as escolas privadas promoverem a inserção de pessoas 

com deficiência no ensino regular e prover as medidas de adaptação necessárias sem que 

ônus financeiro seja repassado às mensalidades, anuidades e matrículas” Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=318570>. O julgamento em 

comento foi proferido em ação de controle de constitucionalidade. Sobre ao tema, assinale a 

alternativa correta: 

a) As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 

ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, 

produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. 

b) A Ação Declaratória de Constitucionalidade é proposta com a finalidade de ser reconhecida 

pelo Supremo Tribunal Federal a omissão inconstitucional do Poder Estatal.  

c) A Ação Direta de Inconstitucionalidade é ação de controle de constitucionalidade difuso. 

d) Em razão do caráter vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal, o Poder 

Legislativo não pode criar leis contrárias ao entendimento adotado pelo Guarda da 

Constituição.  

 

6. (0,50 ponto) Além de prever direitos, a Constituição da República Federativa do Brasil 

também prevê garantias fundamentais. Com base no texto constitucional, o cidadão que tiver 

violado direito líquido e certo (1), que objetivar defender interesse difuso para anular ato 

lesivo ao patrimônio público (2), que verificar a falta de norma regulamentadora torne 

inviável o exercício de um direito constitucional (3); para pretender ter o conhecimento de 

informações relativas à ele, constantes de bancos de dados de entidades governamentais 

ou de caráter público (4), poderá fazer uso dos seguintes remédios constitucionais, 

respectivamente: 

a) mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção e habeas data. GABARIT
O



 

b) mandado de injunção, habeas data, mandado de segurança e ação popular. 

c) habeas data, mandado de segurança, ação popular e mandado de injunção. 

d) ação popular, mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança. 

 

7. (0,50 ponto) A Constituição Federal consagra diversos direitos fundamentais, dentre eles a 

liberdade de manifestação do pensamento, constantemente invocada e em conflito com outros 

direitos fundamentais. Sobre o tema, assinale a alternativa correta:  

a) O Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional a denominada “marcha da maconha” 

ao fundamento de que a liberdade de manifestação do pensamento encontra limites, dentre os 

quais a discussão sobre a legalização do uso de drogas. 

b) O Supremo Tribunal Federal entendeu que o “hate speech” (discurso de ódio) deve ser 

garantido para consagrar o direito à liberdade de expressão. 

c) O Supremo Tribunal Federal entendeu ser inexigível a autorização prévia para 

publicação de biografias em consonância à liberdade de expressão.  

d) O Supremo Tribunal Federal concluiu que o direito à liberdade de expressão é um direito 

absoluto, não podendo sofrer limitações. 

 

8. (0,50 ponto) O princípio da legalidade possui significados distintos se analisado em face do 

particular e da Administração Pública. Sobre esta distinção, assinale a alternativa correta:  

a) Ao particular só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

b) Na Administração Pública é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. 

c) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei. 

d) O Administrador Público possui liberdade e vontade pessoal, cabendo-lhe fazer as escolhas 

conforme seus critérios pessoais. 

 

9. (0,50 ponto) A Constituição Federal prevê hipóteses em que se admite a extradição, sobre o 

tema, assinale a alternativa correta: 

a) A vedação de discriminação impede a diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados, 

somente se admitindo a extradição de estrangeiros. 

b) Admite-se a distinção de brasileiros natos e naturalizados, mas no caso da extradição a 

Constituição Federal não criou diferenciações entre eles. 

c) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado a qualquer tempo em caso de comprovado 

envolvimento em crime comum. 

d) O brasileiro naturalizado pode ser extraditado a qualquer tempo em caso de 

comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. GABARIT
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10. (0,50 ponto) A soberania popular  é exercida no Brasil pelo sufrágio universal, bem como 

pelos instrumentos que garantem a democracia participativa, dentre os quais: 

a) O plebiscito e o referendo, os quais consistem na elaboração de leis por iniciativa da 

população. 

b) A iniciativa popular, a qual não é admitida no âmbito municipal.  

c) O plebiscito, o qual é convocado posteriormente a edição de ato legislativo ou administrativo, 

cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido 

d) O referendo, o qual se refere a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a 

respectiva ratificação ou rejeição. 

 

11. (0,50 ponto) Sobre os direitos fundamentais, assinale a alternativa correta:  

a) São de caráter absoluto, constituindo-se como cláusulas pétreas. 

b) Classificam-se como universais por serem garantidos a todos.  

c) Podem ser negociados, considerando o seu caráter econômico-patrimonial. 

d) Dada a natureza prescritível dos direitos fundamentais são perdidos pelo titular se não forem 

utilizados ao passar do tempo.  

 

12. (0,50 ponto) “Quase três horas após o fim do julgamento do processo de impeachment, 

o ex-vice-presidente e até então presidente interino Michel Temer (PMDB) tomou posse de 

forma definitiva da Presidência da República na tarde desta quarta-feira (31) em cerimônia no 

Congresso Nacional”. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2016/08/31/michel-temer-assume-presidencia-da-republica.htm?cmpid=copiaecola>. 

Considerando os direitos políticos e as regras de reeleição, assinale a alternativa correta: 

a) Ao assumir de forma definitiva a Presidência da República, Michel Temer renunciou ao 

direito de se candidatar para as próximas eleições, ante a vedação legal de continuidade no 

cargo. 

b) Para concorrer à próxima eleição da Presidência deverá renunciar ao seu mandato até seis 

meses antes do pleito.  

c) Admite-se a sua reeleição para o cargo de Presidente da República para um único 

período subsequente. 

d) O cargo de Presidente é privativo de brasileiros naturalizados, não obstante, admite-se que 

um brasileiro nato assuma em caso de vacância, para substituição. 

 

 GABARIT
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13. (0,50 ponto) Caracteriza-se a escusa de consciência:  

a) A admissão de privação de direitos por motivo de crença religiosa, salvo se as invocar para 

eximir-se de obrigação legal a todos imposta. 

b) A inegibilidade de cumprir obrigação legal e alternativa. 

c) Não é admitido no direito brasileiro. 

d) Objeção que legitimamente pode ser oposta ao Estado para eximir-se de obrigação 

legal a todos imposta, por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política. 

 

14. (0,50 ponto) A capacidade eleitoral se diferencia em ativa, referente ao alistamento, e 

passiva, concernente a elegibilidade. Sobre os inalistáveis e inelegíveis, assinale a alternativa 

correta:  

a) O analfabeto é inelegível para qualquer cargo eletivo. 

b) Os inelegíveis são inalistáveis. 

c) O português equiparado é inelegível. 

d) O menor de 18 anos é inalistável. 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7 pts 

Disciplina: DIREITO PENAL I - GABARITO Data: 13/06/18 
Professor(a): Raquel Lídia Gurgel Pessôa Turma: 2º 

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 ponto) 

 

Sobre o estudo da lei penal, no que tange à extraterritorialidade, considere que o computador 

pessoal pertencente ao patrimônio da Prefeitura, e utilizado pelo Prefeito Municipal em visita oficial 

ao exterior tenha sido propositalmente danificado por um jornalista brasileiro que cobria os passos 

da comitiva. É correto afirmar que o jornalista: 

 

a) Apenas será punido pela lei penal brasileira se o fato constituir crime no exterior e se lá não for 

punido. 

b) Será punido pela lei penal brasileira, independentemente do fato ser punido no 

estrangeiro. 

c) Apenas não será punido pela lei brasileira se absolvido no estrangeiro. 

d) Apenas não será punido pela lei brasileira se a lei estrangeira determinar extinta a sua 

punibilidade. 

e) Não será punido pela lei penal brasileira, em virtude do ato ter sido praticado no exterior. 

 

Questão 02 (valor 1 ponto) 

 

Sobre o explanado em Concurso de Pessoas, e tomando por base o estudo de Elementares e 

Circunstâncias, considere que Maria, penalmente imputável, tenha determinado a José, também 

imputável, que “batesse” levemente com seu cinto de couro nas pernas de Marlene, apenas para 

dar-lhe um “susto”. Não obstante, José, movido por questões pessoais, desconhecidas por Maria, 

decide matar Marlene, surrando-a com o referido cinto até a morte. Neste caso, e fazendo uso das 

“regras de ouro” sobre elementares e circunstâncias, Maria e José respondem respectivamente: 

 

a) Ambos por homicídio simples. 

b) Maria por tentativa de homicídio e José por homicídio simples consumado. 

c) Maria por lesão corporal e José por homicídio simples consumado. 

d) Maria não responde por nada pois José descumpriu o pacto entre eles e a este será imputado o 

crime de homicídio simples consumado. GABARIT
O



 

Questão 03 (valor 1 ponto) 

 

Abel instiga Caim, a lesionar levemente Abrão, inimigo comum de ambos, mas o instigado (Caim) 

decide por si só esbofetear Abrão até a morte. Diante de trágica situação é correto afirmar que: 

 

a) A conduta do partícipe é atípica. 

b) O partícipe poderá responder por lesão corporal, sem qualquer aumento de pena, se 

não podia prever o resultado morte. 

c) O partícipe poderá responder por homicídio doloso, mas fará jus, necessariamente, ao 

reconhecimento da participação de menor importância. 

d) O partícipe poderá responder por lesão corporal, com a pena aumentada até 1/3, se previsível o 

resultado letal. 

e) O partícipe não poderá responder por homicídio doloso, mesmo que tenha assumido o risco do 

resultado morte. 

 

Questão 04 (valor 1 ponto) 

 

Conforme estudado em sala de aula, o Concurso de Pessoas apresenta-se sobre duas formas. 

Sebastião, Joaquim e Paulo resolvem adentrar em um bar, sem perceberem que ao fundo acontece 

uma briga entre vários frequentadores. Um destes frequentadores em briga teve no passado um 

desentendimento com Paulo, “roubando-lhe” a namorada, porém, na época, tudo resolveu-se na 

santa paz entre todos. Os amigos de Paulo, no entanto, jamais se conformaram com sua atitude 

passiva e pacífica. Aproveitando o ensejo da situação conflituosa instaurada no ambiente, Sebastião 

instiga Paulo, agindo sobre a vontade deste, de forma, a despertar, a fazer nascer neste a idéia da 

prática do fato delituoso. Joaquim, por sua vez, presta auxílio material a Paulo, emprestando-lhe 

uma arma para que pudesse executar o delito. Sebastião e Joaquim são considerados tecnicamente: 

 

a) Co-autores. 

b) Autores. 

c) Partícipes. 

d) Partícipe e co-autor, respectivamente. 

e) Co-autor e partícipe, respectivamente. 

 

Questão 05 (valor 1 ponto) 

 

Em um assassinato encomendado na cidade de Catalão a vítima foi alvejada com 2 tiros, sendo um 

no peito e outro na cabeça, não vindo a falecer instantaneamente porque transeuntes a socorreram 

e levaram para o hospital. Não obstante, precisava o “pobre coitado” de um leito de U.T.I. e estando 

todos lotados foi removido para a capital goiana, onde sete dias depois veio a óbito. GABARIT
O



 

A respeito do lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou uma teoria e estabelece, em seu art. 

6.º: “Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em 

parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado”. Pelo exposto, tendo em 

consideração o artigo alhures mencionado e a respeito das teorias que buscam estabelecer o lugar 

do crime, assinale a alternativa correta: 

 

 

a) Pela teoria do resultado ou do evento, o lugar do crime é aquele em que o crime se 

consumou, importando também o local da prática da conduta. 

b)  Pela teoria da ubiquidade, o lugar do crime será, tão somente, aquele em que foi praticada a 

conduta comissiva ou omissiva. 

c) Segundo a doutrina nacional, o Código Penal adotou, em seu artigo 6.º, a chamada teoria do 

resultado. 

d) Pela teoria da atividade ou do resultado, o lugar do crime é aquele em que foi praticada a 

conduta comissiva ou omissiva. 

e) Pela teoria mista ou da ubiquidade, o lugar do crime é aquele em que se produziu 

ou se deveria produzir o resultado, bem como o local em que fora perpetrada a conduta 

comissiva ou omissiva do agente. 

 

Questão 06 (valor 1 ponto) 

 

Em um Cruzeiro Marítimo com bandeira brasileira o qual partiu de Santos com destino à Cidade do 

Porto em Portugal, todos se divertiam no Baile do Comandante. O majestoso navio seguia rumo a 

Portugal, a festa estava belíssima, quando de repente na cozinha, há uma discussão entre dois 

funcionários, ambos brasileiros, e um deles esfaqueia o outro que vem a óbito por hemorragia em 

poucos instantes. 

Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, nos termos do quanto 

determina o art. 5.º, §1.º do CP, as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a 

serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como: 

 

a) As aeronaves oficiais de chefes de Estado estrangeiro que estejam pousadas em solo nacional.   

b) As aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que 

se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. 

c) As áreas de embaixadas e consulados brasileiros, além das residências particulares de diplomatas 

instalados em países que mantêm relações de amizade com o Brasil. 

d) As embarcações e aeronaves de guerra estrangeiras, desde que estacionadas em nosso mar 

territorial ou desde que sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao território nacional. 

e) As embarcações mercantes e de propriedade privada, seja qual for sua bandeira, desde que 

estejam estacionadas ou em trânsito em área de mar internacional próxima ao mar territorial do 

Brasil. GABARIT
O



 

Questão 07 (valor 1 ponto) 

 

Em uma embarcação pública estrangeira, em mar localizado no território do Uruguai, o presidente 

do Brasil sofre um atentado contra sua vida pela conduta de João, argentino residente no Brasil, que 

conseguiu se infiltrar no navio passando-se por funcionário da limpeza, já planejando o cometimento 

do delito. O presidente do Brasil, porém, é socorrido e se recupera, enquanto João é identificado e 

preso na Bahia, um mês após os fatos. Considerando a situação narrada, sobre a aplicação da lei 

penal no espaço, é correto afirmar que a João:  

 

a) Não pode ser aplicada a lei brasileira, já que o crime foi cometido no estrangeiro. 

b) Poderá ser aplicada a lei brasileira, com base no princípio da territorialidade. 

c) Poderá ser aplicada a lei brasileira, ainda que o autor do crime tenha sido absolvido ou 

condenado no estrangeiro. 

d) Poderá ser aplicada a lei brasileira, desde que o autor do crime não seja julgado no estrangeiro. 

e) Não poderá ser aplicada a lei brasileira, já que o autor do crime é estrangeiro. 

 

 

 

GABARITO 
 
1 B 
 
2 C 
 
3 B 
 
4 C 
 
5 E 
 
6 B 
 
7 C 
 

 

 

 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA - GABARITO Data: 08/06/18 
Professor(a): MILENE BRANDÃO PEREIRA Turma: 2º 

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 o texto e responda: 

 

 

Texto 1: 

 

 

Legislação brasileira impede registro de bebês intersexuais 

Chile avança nos direitos humanos e proíbe que crianças passem por cirurgia de 

‘normalização’ 

Em janeiro deste ano, o Chile deu um grande passo na direção da ampliação dos direitos das 

pessoas intersexuais (nascidos sem uma definição clara se são do sexo masculino ou do feminino). Por 

iniciativa de seu ministro da Saúde, Jaime Burrows, o país proibiu que cirurgias de “normalização” 

sejam realizadas em crianças. A ação do Chile representa nova vitória para ativistas em todo o mundo, 

pois somente o arquipélago de Malta, no Mediterrâneo, já havia proibido as cirurgias corretivas em 

crianças. 

“Essa ordem do Executivo, que veio antes de qualquer legislação existente no país sobre o 

assunto, mostra um profundo “Essa ordem do Executivo, que veio antes de qualquer legislação 

existente no país sobre o assunto, mostra um profundo comprometimento do governo chileno com os 

direitos humanos dos intersexuais”, comentou María Mercedez Gómez, coordenadora regional para a 

América Latina e para o Caribe da ONG OutRight, que luta pelos direitos dos LGBTI (sendo o “I” da 

sigla justamente os intersexuais). 

Educação da sociedade. Na opinião da antropóloga Claudia Fioretti Bongianino, que pesquisa 

intervenções genitais femininas desde 2008, o Brasil precisa de uma legislação mais inclusiva.  

“Fazer a cirurgia de correção genital em crianças intersexo é uma violência porque você tira do 

sujeito o direito de escolha. Não fazer a cirurgia é outra violência, porque eles vão sofrer uma grande 

discriminação social. A lei brasileira existe para evitar que haja esse segundo tipo de violência”, explica.  GABARIT
O



 

Em vez de adaptar os intersexuais às normas sociais vigentes, contudo, o que a pesquisadora 

sugere é que a sociedade seja educada para aceitar essas pessoas. “O gênero é muito mais maleável 

do que o que nós pressupomos que seja masculino ou feminino. Precisamos conscientizar a sociedade 

de que não há só ‘menino’ e ‘menina’”, avalia. 

As burocracias a serem enfrentadas nessa lógica binária começam assim que a criança nasce.  

“O primeiro e principal conflito jurídico é o registro de nascimento (que é um direito fundamental 

de todos e também uma obrigação legal dos pais, do Estado e da sociedade), pois, no Brasil, a Lei nº 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre registros públicos, em seu artigo 54, impõe, 

dentre os requisitos para o registro do nascimento, o sexo e o prenome”, esclarece Andréa. 

A especialista ainda levanta a questão: “Como registrar, se hoje, no Brasil, vivencia-se uma 

lógica binária de registro civil?”. A situação poderia ser resolvida com uma lei como a da Alemanha, 

que, desde 2013 inclui a categoria “outro” nos formulários de registros dos nascidos no país. 

Fonte: SODRÉ, Raquel, Jornal O Tempo Interessa. Publicado em 01/03/16 - 03h00. Disponível em: 
<https://www.otempo.com.br/interessa/legisla%C3%A7%C3%A3o-brasileira-impede-registro-de-
beb%C3%AAs-intersexuais-1.1245846>. Acesso em: 04 de junho de 2018. 
 

 

Texto 2: 

 

Desde pequenos somos educados a seguir rigidamente certos padrões impostos pela 

sociedade no que tange a nossa sexualidade. Há uma divisão comportamental, da qual meninos devem 

agir de uma maneira e meninas de outra. Esse modelo de educação acaba semeando os primeiros 

frutos da heteronormatividade, padrão canonizado de regras que acaba limitando a liberdade do outro 

de viver abertamente a sua sexualidade. O resultado dessa educação sexista é a formação de adultos 

despreparados para aceitar e/ou conviver com o “diferente”. [...] Assim, toda uma gana de sexo, 

sexualidade e identidade de gênero deveriam se esquadrar dentro dos moldes da heteronormatividade, 

sendo esta a única orientação sexual considerada “normal”. (Texto Disponível em: 

http://minhaopiniaoemeupontodevista.blogspot.com/2014/01/o-que-e-heteronormatividade.html. Acesso 

em 04 de junho de 2018. 

 

O que é heteronormatividade? 

 

a) Designa que a orientação sexual heterossexual é a única que deve existir. 

b) É uma norma que permite todos os tipos de práticas e orientações sexuais. 

c) É uma norma que proíbe sexo com animais. 

d) Designa que a orientação bissexual é norma plena em nossa sociedade. 

e) Designa que a orientação homossexual é aceita em nossa sociedade. 

 GABARIT
O

http://minhaopiniaoemeupontodevista.blogspot.com/2014/01/o-que-e-heteronormatividade.html


 

QUESTÃO 2 (Valor 0,7) - Leia os textos abaixo e responda: 

   

“A ação social (incluindo tolerância ou omissão) orienta-se pela ação de outros, que podem ser 

passadas, presentes ou esperadas como futuras (vingança por ataques anteriores, réplica a ataques 

presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros). Os ´outros` podem ser individualizados e 

conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos” (Max 

Weber. Ação social e relação social. In M.M. Foracchi e J.S Martins. Sociologia e Sociedade. Rio de 

Janeiro, LTC, 1977, p.139). 

Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que para ele constitui 

o objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de quatro tipos de ação social. Quais são elas? 

 

a) Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores e ação racional com relação a fins. 

b) Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins, ação racional com relação a 

valores. 

c) Ação tradicional, ação afetiva, ação racional e ação carismática. 

d) Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores, ação política com relação a fins. 

e) Ação tradicional, ação emotiva, ação racional com relação a fins e ação política não esperada. 

 

 

QUESTÃO 3 (Valor 0,7) -  Leia e responda: 

 

Texto 1 

 

Mahatma Gandhi (1869-1948), um dos maiores e mais influentes líderes da humanidade, o homem que 

levou às últimas consequências o preceito da não violência e inspirou grande parte dos movimentos de 

desobediência civil, mantinha no cotidiano uma disciplina espartana que incluía a alimentação 

vegetariana, o celibato e a aversão às coisas materiais. 

 

Texto 2 

 

Para Weber, “A dominação, ou seja, a probabilidade de encontrar obediência a um determinado 

mandato, pode fundar-se em diversos motivos de submissão.” (COHN, 1991. p. 128). 

 

 

Nesse sentido, Mahatma Gandhi, líder no movimento de independência da Índia, representam 

qual tipo de dominação na análise weberiana? GABARIT
O



 

 

a) Dominação Legal    

b) Dominação Anômica    

c) Dominação Afetiva 

d) Dominação Altruísta    

e) Dominação Carismática    

 

 

QUESTÃO 4 (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)  na burocracia rege as relações de pessoalidade. 

c) 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. 

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

de forma impessoal e calculada.    

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

trabalho típicos da modernidade.    

 

 GABARIT
O



 

QUESTÃO 5 (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).  
 

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

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) 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). 
 

 

QUESTÃO 6 (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) Empregos decididos com base na competência técnica. 

e) Homogeneização do trabalho. GABARIT
O



 

 

QUESTÃO 7 (Valor 0,7) – De acordo com Max Weber que tipo de Ação Social é? 

 

“O muçulmano que se explode, porque acredita que ao doar a sua vida a uma 

causa “maior”, será recompensado na outra vida a um paraíso eterno”. 

 

 

a) Ação Afetiva 

b) Ação Tradicional 

c) Ação Anormal 

d) Ação Política com relação a valores 

e) Ação Espiritual 

 

 

QUESTÃO 8 (Valor 0,7) – De acordo com Max Weber que tipo de Ação Social é? 

 

“O jovem que entra em uma faculdade de direito visando uma ascensão social”. 

 

a) Ação racional com relação a valores. 

b) Ação Tradicional. 

c) Ação Afetiva. 

d) Ação racional com relação a fins. 

e) Ação política com relação a valores. 

 

 

QUESTÃO 9 (Valor 0,7) – De acordo com Max Weber que tipo de Ação Social é? 

 

“O casamento entre membros de famílias que mantêm um mesmo estilo de vida, seja 

por grupo de status, estamento, ou grupo religioso, visando o “bem” do membro do grupo que 

se casará”. 

 

a) Ação racional com relação a valores. 

b) Ação racional com relação a fins. 

c) Ação Tradicional 

d) Ação Afetiva 

e) Ação política com relação a valores. GABARIT
O



 

 

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 são construções culturais, que mudam historicamente, 

constitutivas de realidades sociais específicas. 

d) A linguagem não é um marcador da diferença. 

e) Diferença social é igual a Desigualdade social. 

 

 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL II - GABARITO Data: 13/06/18 
Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 3º 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): Hígor Gomes vai à locadora de Hélio Geraldo e compra 5 DVDs no valor de R$ 
10,00, cada, sendo que o pagamento foi acordado, por nota promissória, para ser efetuado 30 dias após a 
aquisição. Porém, 10 dias após, Hélio Geraldo precisa comprar um presente, pois é aniversário de seu 
querido professor Cristiano. Sabendo que Hígor Gomes é dono de uma adega e que o aniversariante é um 
apreciador de vinhos, Hélio Geraldo decide comprar, na loja de seu cliente, uma garrafa de vinho 
produzido em Pelotas-RS que custa R$ 50,00, para pagar 30 dias após mediante acordo firmado com nota 
promissória. Já passado 15 dias após o vencimento da dívida de Hígor Gomes, o funcionário de Hélio 
Geraldo observa a inadimplência e o comunica, que telefona para o devedor a fim de cobrar o débito e, 
durante a conversa, eles decidem “perdoar” a dívida um do outro. Ante o exposto, a extinção dos créditos 
 
(a) é possível mediante compensação parcial, pois os valores das dívidas são diferentes. 
(b) é impossível mediante compensação, pois para aplicação dessa modalidade as duas dívidas devem estar 
vencidas, o que não ocorre no caso exposto. 
(c) é possível mediante compensação convencional, que extinguirá totalmente a dívida, visto que os 
valores devidos são iguais tanto para uma como para outra parte. 
(d) é impossível uma vez que o nosso ordenamento não permite a extinção de obrigações entre duas pessoas 
credoras e devedoras ao mesmo tempo uma da outra. 
(e) é impossível, já que as dívidas não são fungíveis entre si. 
 
Texto para a questão 02: 

De grande importância para o Direito Obrigacional, concorre nessa modalidade uma pluralidade de devedores 
e/ou credores, cada um obrigado a dívida toda ou com direito de exigi-la totalmente. Segundo ROBERTO DE 
RUGGIERO ela ocorre quando "verifica-se uma verdadeira e própria unidade da obrigação, não obstante a 
pluralidade dos sujeitos, quando a relação se constitua de modo que um dos vários credores tenha a faculdade de 
receber tudo, tal como se fosse o único credor, ou quando um dos vários devedores deva pagar tudo, como se 
fosse o único devedor". 
Fonte: http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1175/A-solidariedade-no-Direito-Civil 
 
 
Questão 02 (1,0 ponto): Levando-se em consideração o texto acima e o que você aprendeu em sala de aula 
quanto ao estudo da solidariedade, é CORRETO afirmar: 
 
(a) A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 
(b) Impossibilitando-se de cumprir prestação por culpa de apenas um dos devedores solidários, todos devem 
pagar o equivalente da prestação, bem como as perdas e danos. 
(c) Na solidariedade passiva, o credor não pode renunciar a solidariedade em favor de um, alguns ou todos os 
devedores. 
(d) A solidariedade pode ser presumida no direito brasileiro. 
 
Questão 03 (1,0 ponto): Yuri celebrou um contrato por meio do qual se estipulou solidariedade entre as 
partes contratantes. Do contrato, ficou explícito que Yuri seria o credor, tendo como devedores solidários 
Ycaro, Wilian e Richardson, cada um devedor da quantia de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais). Com o 
vencimento do prazo estipulado no contrato para o adimplemento da obrigação, e percebendo que Wilian 
se encontrava em extrema dificuldade financeira, e que Richardson estava enfrentando um difícil e 
delicado processo de divórcio, acompanhado por uma ação de alimentos em seu desfavor, Yuri tomou a 
seguinte decisão: perdoou Wilian da dívida e renunciou a solidariedade em relação a Richardson. Em face 
do exposto, pode-se afirmar que Yuri poderá cobrar em relação a Richardson: 
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(a) A totalidade da dívida. 
(b) No máximo R$150.000,00. 
(c) No máximo R$100.000,00. 
(d) No máximo R$50.000,00 
(e) Nenhum valor. 
 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Dona Jordana Coutinho, proprietária majoritária do Hotel e Resort Loucuras de 
Amor na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, celebrou um contrato com a empresa de viagens 
Transportando Sonhos, com sede em Porto Alegre-RS. O pacote incluía traslado de Goiânia-GO a Porto 
Alegre-RS (ida e volta), “transfer” de Porto Alegre a Gramado (também ida e volta), passeios em Gramado, 
Canela, Nova Petrópolis e Bento Gonçalves, alimentação, estada em hotéis 5 estrelas e uma hora de 
degustação gratuita na Fábrica de Chocolates Prawer. Uma vez emitido o boleto pela empresa de viagens, 
Dona Jordana deixou-o sobre a mesa da sala. Ao receber a visita do Sr. Don Juan de Marco, este, de forma 
bastante discreta e movido por razões exclusivamente sentimentais – estava há muito apaixonado por 
Dona Jordana -, pegou o boleto que estava sobre a mesa, foi ao banco onde tinha conta corrente e, uma 
vez no caixa eletrônico, efetuou o pagamento do boleto. Voltando para a casa de Dona Jordana, deixou o 
boleto novamente sobre a mesa, com o comprovante de pagamento emitido pelo caixa eletrônico onde 
Don Juan era correntista. E fez mais: deixou duas rosas vermelhas ao lado do boleto, uma garrafa de 
champanhe ao gelo e duas taças de cristal, uma delas com um belíssimo anel de diamantes em seu 
interior. Ao descobrir o ocorrido, Dona Jordana sussurrou um sonoro “O que você fez?!!!”, vindo a 
desmaiar, com a face toda ruborizada, nos braços de Don Juan. 
 
A partir do exposto, pode-se dizer que, de acordo com o Direito das Obrigações: 
 
(a) Como terceiro interessado, Don Juan terá direito ao reembolso, podendo, inclusive, sub-rogar-se nos direitos, 
garantias e privilégios do credor. 
(b) Por ser terceiro não interessado, Don Juan, tendo pago em seu nome o boleto de Dona Jordana, terá 
apenas direito ao reembolso do que pagou, não lhe cabendo nenhuma espécie de sub-rogação.  
(c) Sendo um terceiro não interessado e tendo pago o boleto de Dona Jordana em seu próprio nome – nome de 
Don Juan -, Don Juan terá direito ao reembolso, podendo sub-rogar-se em eventuais garantias e privilégios que o 
credor tinha. 
(d) Por ser terceiro não interessado e ter pago em nome da devedora, Don Juan não terá direito a nada, nem 
mesmo ao reembolso. 
(e) Como terceiro interessado, Don Juan terá direito ao reembolso, mas não poderá sub-rogar-se nos direitos, 
garantias e privilégios do credor. 
 
 
Questão 05 (1,0 ponto): Caroline Eduarda, modelo, acadêmica do Curso de Direito e pretendente do Sr. 
“J”, é inquilina da Sra. Gabriela Coelho, proprietária da empresa Victoria’s Secret. Ela vai, todo dia 15 de 
cada mês, impecavelmente pagar o seu aluguel. Ao se dirigir à casa da Sra. Gabriela no último dia 15, não 
encontrou a locadora em casa, mas fora atendida pelo sobrinho da proprietária (locadora), o destemido 
Hugo Margon, triatleta e adepto do “hezbollah”. “Margonzim”- apelido pelo qual é carinhosamente 
chamado por sua tia -, disse que, embora sua tia não estivesse, ele poderia prontamente receber o aluguel. 
Apesar de não ter poderes para tanto, disse que, para não deixar dúvidas quanto ao pagamento, emitiria 
um recibo. A jovem Caroline concordou e efetuou o pagamento, recebendo, em seguida, o recibo emitido 
por “Margonzim”. 
 
De acordo com o que expõe o Código Civil, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(a) Este pagamento é perfeitamente válido, dotado de total eficácia, já que houve a emissão de um recibo. 
(b) Mesmo que a credora não ratifique o pagamento, ele terá eficácia jurídica, por ter sido feito por um terceiro 
com poderes de representação. 
(c) Mesmo que o pagamento reverta em proveito da credora, não haverá eficácia jurídica nem o pagamento será 
válido, visto que foi terceiro que o recebera, e não propriamente a credora.  
(d) Se a devedora provar que o pagamento reverteu em proveito da credora, mesmo que não haja 
ratificação por parte da credora, o pagamento será perfeitamente válido, revestido de eficácia jurídica. 
(e) O pagamento só terá eficácia jurídica se a credora, além de ratificar o pagamento, confirmar que ele – 
pagamento – reverteu em proveito da própria credora. 
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Questão 06 (1,0 ponto): Dona Jéssica Arruda contraiu três empréstimos distintos com o Sr. João Vítor. 
Cada empréstimo foi no valor de R$15.000,00, sendo o primeiro a juro de 1% ao mês, o segundo a 2% e o 
terceiro a 2,5%. Estando as dívidas vencidas, Dona Jéssica, já inadimplente, procurou o Sr. João para 
quitar seus débitos. O problema é que Dona Jéssica só tinha R$15.000,00 em mão. Ao efetuar o 
pagamento, Dona Jéssica não fez a devida indicação quanto ao débito em que o pagamento deveria 
incidir. O Sr. João, por sua vez, entregou a quitação para Dona Jéssica, deixando claro que havia sido 
quitado o segundo empréstimo. Em relação ao exposto, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(a) O Sr. João não poderia ter feito a imputação, já que isso deveria ter sido feito pela Dona Jéssica. 
(b) O Sr. João poderia sim ter feito a imputação, mas obrigatoriamente na mais onerosa primeiro. 
(c) A lei determina que primeiro deve a imputação recair na dívida mais onerosa e, depois, nas que venceram 
primeiro. 
(d) A imputação feita pelo Sr. João Vítor é perfeitamente válida, prevalecendo sobre a imputação legal. 
(e) Não tendo dinheiro suficiente para quitar todos os débitos, o pagamento deveria, obrigatoriamente, ter sido 
proporcional em relação a cada débito. 
 
 
Questão 07 (1,0 ponto): Dá-se a sub-rogação quando os direitos do credor são transferidos àquele que 
adimpliu a obrigação ou emprestou o suficiente para solvê-la. Dependendo do caso, tal ocorre de pleno 
direito, isto é, a circunstância está prevista pelo legislador. Em outros casos, dá-se por meio de convenção 
das partes. Assim exposto, considere as proposições abaixo e assinale a CORRETA: 
 
(a) Opera-se a sub-rogação de pleno direito em favor do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a 
credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre 
imóvel.  
(b) A sub-rogação é convencional na hipótese do terceiro interessado, que paga a dívida pelo qual era ou podia 
ser obrigado, no todo ou em parte. 
(c) Opera-se a sub-rogação de pleno direito quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe 
transfere todos os seus direitos. 
(d) Opera-se a sub-rogação de pleno direito quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para 
solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito. 
 
 
Questão 08 (1,0 ponto): Leandro Mendes deve R$ 500,00 (quinhentos reais) a Dona Alerrandra. Como não 
tem o dinheiro, oferece efetuar o pagamento com um aparelho de som que possui avaliado em R$ 350,00 
(cem reais). Escolha a opção CORRETA. 
 
(a) Dona Alerrandra deveria aceitar, visto que o devedor não possui condições de adimplir de outra forma. 
(b) Caso Dona Alerrandra aceite, caracterizar-se-ia uma dação em pagamento e a dívida seria totalmente 
extinta. 
(c) Caso Alerrandra aceite, caracterizar-se-ia uma compensação e Leandro Mendes ainda teria que pagar o 
restante da dívida. 
(d) Caso Dona Alerrandra aceite, caracterizar-se-ia uma imputação do pagamento e a dívida seria totalmente 
extinta. 
(e) Caso Dona Alerrandra aceite, caracterizar-se-ia uma novação parcial, visto que Leandro Mendes ainda teria 
que pagar o restante da dívida. 
 
 

“Infelicidade é questão de prefixo.” (Guimarães Rosa) 
Boa avaliação! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL II - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): Adriano Cielo Dotto Turma: 3º 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 o fragmento de texto abaixo: 
Uma obrigação é um fenômeno jurídico que ocorre a todo momento, que nasce e se extingue a todo instante. 
Enquanto estamos aqui conversando, existem inúmeras obrigações, contratos, atos ilícitos, etc., sendo 
realizados/ocorrendo lá fora na rua. Vocês hoje, por exemplo, celebraram algum contrato, assumiram alguma 
obrigação, compraram alguma coisa, tomaram algo emprestado, usaram o telefone? Acredito que sim, então 
vocês hoje fizeram acontecer uma obrigação jurídica. 
[...] 
... num conceito mais simples, pagamento é a morte natural da obrigação, ou a realização real da obrigação, 
mas nem sempre em dinheiro (ex: A paga a B para pintar um quadro, de modo que a obrigação de B será fazer o 
quadro, o pagamento de B será realizar o serviço). O leigo tende a achar que todo pagamento é em dinheiro, mas 
nem sempre, pois em linguagem jurídica pagar é executar a obrigação, seja essa obrigação de dar uma coisa, de 
fazer um serviço ou de se abster de alguma conduta (não-fazer). 
    Num conceito mais completo, pagamento é o ato jurídico formal, unilateral, que corresponde à 
execução voluntária e exata por parte do devedor da prestação devida ao credor, no tempo, modo e lugar 
previstos no título constitutivo. 
Fonte: http://rafaeldemenezes.adv.br/assunto/Direito-das-Obrigacoes/4/aula/11 
 
A partir do texto acima e levando-se em consideração o que foi exposto em sala de aula, assinale a 
alternativa que indica CORRETAMENTE a modalidade de pagamento que se opera, de pleno direito, em 
favor de credor que paga dívida do devedor comum. 
 
(a) Pagamento indevido. 
(b) Pagamento com sub-rogação. 
(c) Imputação de pagamento. 
(d) Dação em pagamento. 
(e) Novação. 
 
Questão 02 (1,0 ponto): Jefferson Ferreira se obrigou a entregar a Amanda Reis um automóvel fabricado em 
1970, de cor amarela com rajadas esverdeadas, original de fábrica e de produção brasileira, com no máximo 
60.000 km rodados. Todavia, diante da dificuldade de adimplemento da obrigação, as partes acordaram a 
substituição dessa obrigação pela entrega de um veículo zero km fabricado no corrente ano, desde que 
produzido no Brasil. Esta obrigação não só substituiria, mas também extinguiria aquela. Nessa situação 
hipotética, de acordo com o Código Civil, ocorreu uma: 
 
(a) Compensação. 
(b) Novação. 
(c) Sub-rogação convencional. 
(d) Transação. 
(e) Dação. 
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Questão 03 (1,0 ponto): Amanda, Bianca e Cristiana contraíram empréstimo no valor de R$ 150.000,00 com 
Frederico, com vista a iniciar um negócio conjunto, tendo o contrato estabelecido a solidariedade entre as três 
devedoras. Depois de concluído o negócio, contudo, Frederico exonerou Amanda da solidariedade. Já Bianca 
veio a falecer, deixando dois herdeiros maiores e capazes, seus filhos Felipe e Bernardo, cabendo a cada 
um, na partilha, herança bastante superior ao valor do empréstimo. 
Considerando ter havido o vencimento da dívida depois de realizada a partilha dos bens deixados pela 
devedora Bianca, com relação à exigibilidade do crédito assinale a afirmativa correta.  
 
(a) Frederico poderá exigir a dívida toda, tanto de Amanda quanto de Felipe, Bernardo ou Cristiana. 
(b) Frederico poderá exigir a dívida toda de Amanda ou Cristiana, mas nada poderá exigir de Felipe ou de 
Bernardo. 
(c) Frederico poderá exigir a dívida toda de Cristiana, mas nada poderá exigir de Amanda; já com relação a Felipe 
e Bernardo, poderá exigir de cada um a cota correspondente ao seu quinhão hereditário. 
(d) Frederico poderá exigir a dívida toda de Cristiana; de Amanda, apenas a sua cota parte; mas nada poderá 
exigir de Felipe ou de Bernardo. 
(e) Frederico poderá exigir a dívida toda de Cristiana; de Amanda, apenas a sua cota parte; de Felipe e de 
Bernardo, poderá exigir, de cada um, a cota correspondente ao seu quinhão hereditário. 
 
Questão 04 (1,0 ponto): Leia, atentamente, o fragmento abaixo sobre a QUITAÇÃO: 
 
É aquilo que vulgarmente é conhecido como recibo. Sabemos que o devedor que paga mal, paga duas vezes e 
quem paga sem receber quitação, paga mal, pois não terá como provar o pagamento. A quitação, portanto, é a 
prova do pagamento. Ela é tão importante que no art. 319 é dito que é possível reter o pagamento quando não há 
quitação. Consignar é um direito dado ao devedor quando não houver quitação, outro direito é a retenção do 
pagamento por não receber quitação, não entrando assim em mora, mas devendo provar que o credor não lhe 
deu a quitação. 
Fonte: http://lauanybarbosa.blogspot.com.br/2012/02/direito-civil-aula-04-prova-do.html 
 
A partir das informações dadas pelo texto acima e do que foi estudado em sala de aula a respeito do pagamento, 
levanta-se a hipótese do pagamento efetuado ao credor putativo.  Questiona-se se esse tipo de pagamento é ou 
não dotado de validade, o que é de pronto respondido pelo Código Civil brasileiro. Levando-se em consideração o 
exposto, o pagamento feito de boa-fé a credor putativo é, de acordo com a legislação brasileira: 
 
(a) Nulo de pleno direito. 
(b) Ineficaz. 
(c) Inexistente. 
(d) Válido. 
(e) Dependente de ratificação. 
 
Questão 05 (1,0 ponto): Fernando Gonçalves e Daniel Lino estão vinculados a uma relação obrigacional, por 
meio da qual Fernando Gonçalves se tornou devedor de um Fusca, motor 1300, devidamente reformado, de cor 
azul-petróleo, no valor de R$25.000,00, tendo como Daniel Lino o seu credor. Ambos, em função do princípio da 
autonomia privada, pactuaram como dia do pagamento 15/04/2018. Chegado o dia, Fernando Gonçalves propôs a 
Daniel Lino que ele recebesse um Poodle Fios de Ouro, avaliado no mesmo valor do Fusca, objeto da obrigação. 
Não demonstrando Daniel Lino interesse no Poodle, Fernando Gonçalves propôs que Daniel Lino recebesse três 
cheques, um no valor de R$12.000,00, outro no valor de R$10.000,00 e o último no valor de R$3.000,00, 
respectivamente com datas de vencimento para daí 30, 60 e 90 dias, no lugar do objeto da obrigação 
originalmente estabelecido. Mesmo não sendo obrigado a receber coisa diversa da que lhe era devida, ainda que 
mais valiosa, Daniel Lino concordou prontamente, não tendo, porém, o seu interesse de credor imediatamente 
satisfeito, havendo apenas facilitação dessa satisfação. Em função do exposto, assinale a alternativa que 
apresenta, CORRETAMENTE, a forma especial de pagamento em questão: 
 
(a) Dação em pagamento in solutum. 
(b) Dação em pagamento pro solvendo. 
(c) Novação subjetiva ativa. 
(d) Novação subjetiva passiva. 
(e) Confusão. 
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Questão 06 (1,0 ponto): Brunno Bragança, devedor de uma lancha em relação a Ozeias Gomes, seu credor, 
firmou contrato por meio do qual o objeto da obrigação deveria ser entregue na data X. Ao se aproximar do dia do 
vencimento, Brunno Bragança procura Ozeias Gomes e lhe propõe, a título de dação, um carro, avaliado no 
mesmo valor que a lancha, objeto do contrato. Ozeias Gomes concorda com a dação e, recebendo o veículo, sai 
para dar um “rolé” pelas ruas da nossa belíssima cidade. Ao passar próximo ao Colégio Universitário, Ozeias 
Gomes é surpreendido por uma blitz. Abordado pelo policial militar, o lendário Rogério Luciano, Ozeias Gomes 
descobre que o carro adquirido fora produto de roubo, pertencendo, na verdade, à Dona Rafaela Apolinário. 
Ozeias Gomes vem a perder o carro por evicção. Com isso, a obrigação primitiva, que tinha por objeto uma 
lancha, volta a ser estabelecida, fazendo com que Ozeias Gomes volte a ser o credor da lancha em relação a 
Brunno Bragança. O problema é que a lancha fora vendida à Dona Cleidiane, proprietária de diversas lojas na 
cidade. Levando-se em consideração que Dona Cleidiane adquiriu a lancha estando de boa-fé, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
(a) Dona Cleidiane deverá entregar a lancha a Ozeias Gomes e entrar com ação regressiva contra Brunno 
Bragança. 
(b) Por ter adquirido a lancha de boa-fé, resolver-se-á a obrigação, devendo Ozeias Gomes se contentar com o 
prejuízo experimentado. 
(c) A obrigação entre Brunno Bragança e Ozeias Gomes deverá ser resolvida em perdas e danos. 
(d) O fato do carro ter sido roubado, não gera nenhum direito para Ozeias Gomes, devendo este arcar com o 
prejuízo. 
(e) Em função do prejuízo, a única opção que caberá a Ozeias Gomes será fazer uma novação com Brunno 
Bragança. 
 
Questão 07 (1,0 ponto): Robson Mendonça é correntista do Banco Itaú, um legítimo cliente personnalité. Por 
meio de seu contrato com o Banco, Robson dispõe de uma série de benefícios, em função dos múltiplos serviços 
disponibilizados pelo Banco. Não há dúvidas de que, desse contrato, surge uma relação obrigacional entre 
Robson e o Itaú. Depois de contratar quatro empréstimos distintos com o Banco, em épocas diferentes, Robson se 
vê vivendo uma delicada situação financeira, sem ter condições de quitar as obrigações assumidas. Já estando 
com várias parcelas em atraso, isso em relação aos quatro empréstimos, Robson procura o Banco e, ao conversar 
com seu gerente, o magnata Sr. Kleiber de Lima, propõe a celebração de um novo contrato, que tenha por 
objetivo substituir e liquidar os anteriores. Vivendo um dia de extrema alegria, por ter encontrado o amor de sua 
vida, a belíssima e encantadora Zanúria Tremelico Caliente – o nome fora dado por seu pai no leito de morte –, o 
Sr. Kleiber de Lima, também conhecido como “Garanhão da Madrugada”, concorda com a proposta feita por 
Robson. Nesse caso, pode-se dizer que houve: 
 
(a) Uma imputação do pagamento. 
(b) Uma compensação. 
(c) Uma dação em pagamento. 
(d) Uma novação. 
(e) Um pagamento com sub-rogação. 
 
Questão 08 (1,0 ponto): João Vítor possui uma relação obrigacional com Dona Maiune. Em função dessa relação 
obrigacional, João Vítor tem, em suas mãos, um boleto no valor de R$8.500,00. A relação só foi firmada mediante 
a garantia de fiança, tendo por fiador o Sr. Laurivan do Lava Jato. Além da fiança, João Vítor também empenhou 
um relógio de família, relógio esse que agora está em posse de Dona Maiune. Caso João Vítor não efetue o 
pagamento, por não dispor de condições financeiras adequadas, e sendo feito o pagamento pelo Sr. Laurivan, 
nesse caso 
 
(a) o Sr. Laurivan sub-rogar-se-á em todos os direitos, garantias e privilégios que tinha Dona Maiune em 
relação a João Vítor, pelo fato de o pagamento ter sido efetuado por um terceiro interessado. 
(b) o Sr. Laurivan sub-rogar-se-á em todos os direitos, garantias e privilégios que tinha Dona Maiune em relação a 
João Vítor, pelo fato de o pagamento ter sido efetuado por um terceiro não interessado. 
(c) por ser um terceiro não interessado, o Sr. Laurivan terá apenas direito ao reembolso, isso se tiver pago a 
dívida em seu próprio nome. 
(d) por ser um terceiro não interessado, o Sr. Laurivan terá apenas direito ao reembolso, isso se tiver pago a 
dívida em nome do devedor. 
(e) por ser um terceiro interessado, o Sr. Laurivan terá apenas direito ao reembolso, não se sub-rogando nos 
direitos, garantias e privilégios do credor. 
 
 

“Infelicidade é questão de prefixo.” (Guimarães Rosa) 
Boa avaliação! 

 GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL II - GABARITO Data: 12/06/18 
Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 3º 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:  
“Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que levará para realizá-lo. O tempo vai 

passar de qualquer forma.” Autor desconhecido. 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   
 

 6   
2   

 
 7   

3   
 

 8   
4   

 
 9   

5   
 

 10   
 

 

1. (1,0 ponto) A Câmara dos Deputados instituiu Comissão Parlamentar de Inquérito para 

apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e 

desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil. No curso das investigações a Comissão 

deliberou de modo fundamentado, determinando: (I) a interceptação telefônica de investigados 

pela prática de homicídio em detrimento de jovens negros e pobres; (II) o depoimento de 

investigados; (II) a prisão em flagrante delito. De acordo com as normas constitucionais, a CPI 

tinha competência para adotar as medidas descritas em: 

a) somente I. 

b) somente II. 

c) somente III. 

d) somente II e III. 

 

 

 GABARIT
O



 

 

2. (1,0 ponto) A Lei 13.669 de 30 de maio de 208 autorizou a União a doar recursos no valor de 

até R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais) ao Estado da Palestina para a 

restauração da Basílica da Natividade. A Lei foi resultado da adoção da Medida Provisória 819 

de 2018, aprovada pelo Congresso Nacional. Considerando as espécies normativas previstas 

no texto constitucional e o caráter provisório da medida 819, mencionada lei trata-se de: 

a) Lei Complementar. 

b) Lei Ordinária. 

c) Lei Delegada. 

d) Lei Decretada. 

 

 

3. (1,0 ponto) “O controle das crises se configura como um sistema jurídico, uma vez que é 

formado por normas constitucionais que fixam e prescrevem as possíveis providências 

necessárias para solucionar as crises político-institucionais”. (FERNANDES, Gonçalves 

Bernardo, 2017, p. 1395). Sobre o estado de defesa e estado de sítio, assinale a alternativa 

correta: 

a) Decretado o estado de sítio o Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, 

submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria 

absoluta. 

b) A vigência máxima do estado de defesa será de 30 dias, não se admitindo prorrogação. 

c) O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de 

Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de 

sítio. 

d) A vigência do estado de sítio fundamentado em declaração de estado de guerra ou resposta 

a agressão armada estrangeira não poderá ser decretado por mais de trinta dias. 

 

 

4. (1,0 ponto) “A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou nesta 

quarta-feira (22) a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição 333/17, que põe fim 

à prerrogativa de foro especial para autoridades. Deputados esperam que a comissão especial 

que vai analisar a proposta seja constituída ainda esse ano. O relator da proposta, deputado 

Efraim Filho (DEM-PB), disse que o chamado foro privilegiado precisa ser modificado porque a 

sociedade não quer mais que ele represente impunidade”. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/549554-CCJ-DA-GABARIT
O



 

INICIO-A-TRAMITACAO-DA-PEC-QUE-ACABA-COM-FORO-PRIVILEGIADO.html>. Sobre as 

alterações que podem ser promovidas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta: 

a) A mencionada pretensão de Emenda à Constituição pode ter sido proposta pela população 

que se encontra estarrecida com a impunidade de vários políticos envolvidos em crimes de 

grande gravidade 

b) A aprovação da proposta depende da votação e discussão em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, com obtenção, em cada Casa, de três quintos dos 

votos dos respectivos membros. 

c) Poderá ser aprovada na vigência de estado de defesa ou de sítio, não se admitindo, 

contudo, sua aprovação na vigência de intervenção federal. 

d) A Emenda à Constituição será promulgada pelo Presidente da República, que poderá vetá-la 

total ou parcialmente.  
 

 

5. (1,0 ponto) Jorge foi preso em flagrante delito subtraindo um veículo estacionado em frente 

ao Supermercado BaratinhoQSó. Dada a sua primariedade e ausência de violência na prática 

do crime Jorge obteve liberdade provisória. Não obstante, os fatos foram apurados por 

Delegado de Polícia que elaborou relatório indiciando Jorge pela prática do crime previsto no 

art. 155, caput, do Código Penal. Assinale a alternativa que indica quem pode promover, 

privativamente, a ação penal pública: 

a) Ministério Público. 

b) Defensoria Pública. 

c) Câmara Municipal. 

d) Advocacia Pública. 
 

 

6. (1,00 ponto) De acordo com o “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 

permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 

regimento ou no ato de que resultar sua criação”. Sobre as comissões parlamentares de 

inquérito, assinale a alternativa correta: 

a) Podem promover diretamente a responsabilidade civil dos infratores, mas não a criminal. 

b) Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 

separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros. 

c) Diante da necessidade de aprofundamento de investigação poderá ser criada, em regra, por 

prazo indeterminado. 

d) Têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, vedada a previsão de 

outros poderes nos regimentos das casas parlamentares. GABARIT
O



 

7. (0,50 ponto) Exercem a representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados e do 

Distrito Federal: 

a) O Advogado-Geral da União. 

b) Os Advogados-Gerais dos Estados e do Distrito Federal. 

c) Os Procuradores-Gerais da República. 

d) Os Procuradores do Estado e do Distrito Federal.  

 

8. (0,50 ponto) A Constituição Federal prevê espécies normativas primárias, não se afigurando 

dentre elas: 

a) O Decreto-lei. 

b) O Decreto-legislativo. 

c) A Resolução. 

d) A Lei Delegada. 

 

9. (0,50 ponto) Assinale a alternativa que completa a frase com a indicação das espécies 

normativas adequadas: “Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 

adotar ________, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 

[...] se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 

7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por ____________, 

as relações jurídicas delas decorrentes”. 

a) leis delegadas, resolução. 

b) leis delegadas, decreto legislativo. 

c) medidas provisórias, resolução. 

d) medidas provisórias, decreto legislativo. 

 

10. (0,50 ponto) Amadeu recentemente se aposentou de seu cargo de Promotor de Justiça, o 

qual era exercido na comarca de Catalão/GO. Diante das restrições constitucionais, bem como 

da denominada quarentena, assinale a alternativa correta: 

a) Amadeu não poderá advogar no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 

decorridos três anos. 

b) Amadeu não poderá advogar depois de aposentado, uma vez que poderá exercer influência 

em razão da função que exercia. 

c) Amadeu não poderá advogar antes de decorridos três anos de sua aposentadoria, evitando-

se que sua anterior função exerça influência nos processos que atue. 

d) Amadeu deverá solicitar autorização ao Ministério Público do Estado de Goiás para iniciar o 

exercício da advocacia. GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL II - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): Larissa Sampaio Teles Turma: 3º 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:  
“Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que levará para realizá-lo. O tempo vai 

passar de qualquer forma.” Autor desconhecido. 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   
 

 6   
2   

 
 7   

3   
 

 8   
4   

 
 9   

5   
 

 10   
 

 

1. (1,0 ponto) Foi instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no âmbito da Câmara 

dos Deputados com o fim de investigar irregularidades na concessão de benefícios fiscais 

concedidos por aplicação da Lei Rouanet. No curso das investigações a Comissão deliberou de 

modo fundamentado, determinando: (I) a quebra do sigilo de bancário e de dados telefônicos 

de pessoas ligadas às empresas investigadas; (II) a busca e apreensão de documentos ligados 

aos eventos culturais investigados; (II) a indisponibilidade de bens dos sócios e empresas 

beneficiários das isenções fiscais. De acordo com as normas constitucionais, a CPI tinha 

competência para adotar as medidas descritas em: 

 a) somente I; 

 b) somente I e II; 

 c) somente I e III; 

 d) somente II e III; 

 

 GABARIT
O



 

 

2. (1,0 ponto) “A Câmara dos Deputados abriu agora há pouco a sessão ordinária desta terça-

feira (22) e um dos itens da pauta do plenário é o Projeto de Lei Complementar (PLP 

137/2015), que autoriza a criação de novos municípios no Brasil”. Disponível em: 

<http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/camara-vota-projeto-de-lei-que-propoe-

criacao-de-novos-municipios-no-brasil>. Com base na notícia e considerando as normas 

constitucionais, assinale a alternativa correta: 

a) Tratando-se de lei complementar será aprovada por maioria simples.  

b) Ainda que a criação de novos municípios seja matéria reservada à lei complementar, a 

Câmara dos Deputados poderia regulamentá-la por intermédio de lei ordinária. 

c) A lei complementar se diferencia da lei ordinária por ser hierarquicamente superior a ela. 

d) A lei complementar se diferencia da lei ordinária no que tange o quórum de 

aprovação. 

 

 

3. (1,0 ponto) “O controle das crises se configura como um sistema jurídico, uma vez que é 

formado por normas constitucionais que fixam e prescrevem as possíveis providências 

necessárias para solucionar as crises político-institucionais”. (FERNANDES, Gonçalves 

Bernardo, 2017, p. 1395). Sobre o estado de defesa e estado de sítio, assinale a alternativa 

correta: 

a) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 

estado de defesa ou de estado de sítio. 

b) O decreto do estado de defesa e do estado de sítio é de competência do Congresso 

Nacional. 

c) Diferente do estado de defesa, a decretação do estado de sítio não está submetida a 

controle político. 

d) A decretação do estado de defesa e de sitio depende da oitiva do Conselho Nacional de 

Justiça e do Conselho da República. 

 

 

4. (1,0 ponto) Após a aprovação de projeto de lei pelas casas legislativas a Casa na qual tenha 

sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República que poderá: 

a) Aquiescendo, vetar o projeto. 

b) Considerar no todo inconstitucional, sancionando parte do projeto. 

c) Vetar uma palavra de um inciso, mudando o seu significado. 

d) Vetar texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. GABARIT
O



 

 

5. (1,0 ponto) A soberania popular poderá ser exercida mediante a iniciativa popular. Sobre o 

tema, assinale a alternativa correta: 

a) A Constituição Federal não admite iniciativa popular no processo legislativo estadual. 

b) A Constituição Federal não admite iniciativa popular em projetos de lei de interesse 

específico do Município, da cidade ou de bairros. 

c) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de 

projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído 

pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores 

de cada um deles. 

d) A Constituição Federal prevê expressamente a possibilidade de proposta de emenda à 

Constituição, desde que a proposta seja subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado 

nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento 

dos eleitores de cada um deles. 

 

 

6. (1,0 ponto) Jorge foi preso em flagrante delito subtraindo uma pasta de dente e um sabonete 

do Supermercado BaratinhoQSó. Dada a sua primariedade e ausência de violência na prática 

do crime Jorge obteve liberdade provisória. Apesar de garantido o seu direito de responder ao 

processo em liberdade, Jorge passa por sérias dificuldades financeiras, inclusive o que o 

motivou a cometer o crime, motivo pelo qual não tem dinheiro para contratar um profissional 

habilitado para representá-lo em juízo na ação penal que tramita em seu desfavor. Assinale a 

alternativa que indica quem poderá assistir Jorge: 

a) Ministério Público; 

b) Defensoria Pública; 

c) Câmara Municipal; 

d) Advocacia Pública. 

 

 

7. (0,50 ponto) O Ministério Público da União tem por chefe: 

a) O Advogado Geral da União 

b) O Procurador-Geral de Justiça 

c) O Procurador-Geral da República 

d) O Procurador-Geral do Estado 

 

 GABARIT
O



 

 

8. (0,50 ponto) De acordo com o “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 

permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 

regimento ou no ato de que resultar sua criação”. Sobre as comissões do Poder Legislativo da 

União, assinale a alternativa que indica a comissão que funciona durante o recesso 

parlamentar, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da 

representação partidária: 

a) Comissão Parlamentar de Inquérito. 

b) Comissão de Constituição e Justiça. 

c) Comissão de Direitos Humanos. 

d) Comissão Representativa. 

 

 

9. (0,50 ponto) Assinale a alternativa que completa a frase com a indicação das espécies 

normativas adequadas: “As ________ serão elaboradas pelo Presidente da República, que 

deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional, que terá a forma de _______ do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício”. 

a) leis delegadas, resolução. 

b) leis delegadas, decreto legislativo. 

c) medidas provisórias, resolução. 

d) medidas provisórias, decreto legislativo. 

 

 

10. (0,50 ponto) São espécies normativas que instrumentalizam a competência privativa e 

exclusiva do Congresso Nacional: 

a) Portaria e Decreto Lei. 

b) Resolução e Decreto Lei. 

c) Decreto legislativo e lei ordinária. 

d) Resolução e Decreto Legislativo. 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 pts 

Disciplina: DIREITO PENAL II - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): Raquel Lídia Gurgel Pessôa Turma: 3º 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 ponto) 

 

Na zona rural do interior de um Estado da Federação um grupo de delinqüentes já conhecidos da 

polícia e do poder judiciário reúnem-se para planejar um assalto a um banco da cidade mais 

próxima. Decidem que haverá divisão de tarefas entre eles, pois a empreitada criminosa será 

arriscada e eles têm que agir com celeridade. 

A teoria adotada pelo Código Penal em relação à natureza jurídica do concurso de pessoas é a Teoria 

Unitária. Em regra geral, contida no caput do artigo 29 do C.P., segundo tal teoria: 

 

a) Todos que contribuem para a prática do delito cometem o mesmo crime. 

b) Entre os autores há um único crime e entre os partícipes há outro crime único. 

c) Cada um dos participantes do delito responde por crime próprio. 

d) Apenas o autor responderá pelo delito. 

 

 

Questão 02 (valor: 1 ponto) 

 

Joaquim entra em um bar e pratica roubo contra 10 (dez) pessoas que ali estavam presentes em 02 

(dois) grupos distintos de amigos, subtraindo para si objetos de valor a elas pertencentes. Nesta 

hipótese, Joaquim praticou: 

 

a) Os crimes (dez crimes de roubo) em concurso material. 

b) Um único crime de roubo. 

c) Os crimes (dez crimes de roubo) em concurso formal. 

d) Os crimes (dez crimes de roubo) em continuidade delitiva; 

e) Dois crimes de roubo em concurso material. 

 

 

Questão 03 (valor 1 ponto) 

 

Um motorista, a noite, leva em seu carro 03 (três) ladrões contumazes a uma loja de aparelhos 

celulares para o cometimento de furto. Tudo foi muito bem orquestrado e eles sabiam que a loja não 

tinha vigia noturno. Enquanto aguarda calma, mansa e pacificamente, dentro do carro, os 

executores ingressarem no local e efetuarem a subtração sem violência (furto) estes (os executores) 

acabam se deparando com o proprietário do comércio e o espancam até a morte.  

No caso em tela, e em consonância com o caput do artigo 29 do C.P. cada participante do crime 

responderá: 

 

a) Igualmente aos demais, não importando a extensão de sua culpabilidade no delito. 

b) Apenas se participou materialmente. 

c) Na medida de sua culpabilidade. 

d) Pela pena mais grave. 

 

 

 

 GABARIT
O



 

 

 

 

Questão 04 (valor 1 ponto) 

 

Carlinhos, maior, capaz, na saída de um estádio de futebol, tendo encontrado diversos desafetos 

embarcados em um veículo de transporte regular, aproveitou-se da oportunidade e lançou uma 

única bomba incendiária contra o automóvel, causando graves lesões em diversas vítimas e a morte 

de uma delas.  

Nesse caso, Carlinhos será apenado com base: 

 

a) No concurso formal imperfeito ou impróprio. 

b) No concurso formal perfeito. 

c) No concurso material. 

d) No crime continuado. 

 

 

Questão 05 (valor 1 ponto) 

 

Analise as seguintes situações e escolha a alternativa correta: 

I -Antônio aconselha Bruno a matar Kênio. 

II -Antônio, sabendo que Bruno pretende matar Kênio, empresta-lhe uma arma. 

 

a) Na situação I, Antônio não responde por nenhum crime, uma vez que não executou a morte de 

Kênio. 

b) Na situação II, Antônio responde como autor do crime, uma vez que a arma era sua, e Bruno 

responde como partícipe, já que apenas cumpriu um conselho de Antônio. 

c) Em ambas as situações Antônio responde como partícipe do crime, sendo que na 

situação I, sua participação era apenas moral, enquanto na situação II era material. 

d) Em ambas as situações Antônio responde como autor do crime e Bruno é absolvido. 

 

 

Questão 06 (valor 1 ponto) 

 

Em uma casa localizada em bairro nobre da capital goiana, onde os moradores guardavam joias, 

dólares, euros, perfumes, roupas, sapatos e bolsas de grife, houve um roubo perpetrado com 

violação de patrimônios de diferentes vítimas da mesma família. 

Este evento delituoso configura: 

 

a) Progressão criminosa. 

b) Crime continuado. 

c) Concurso material de crimes. 

d) Concurso formal de crimes. 

 

 

Questão 07 (valor 1 ponto) 

 

Suponha a seguinte situação: André instiga Benjamim a matar Cássio, sem, contudo, dizer a forma 

de execução. Benjamim mata Cássio por asfixia. Considerando as “regras de ouro” sobre 

circunstâncias e elementares, André responderá: 

 

a) Por homicídio simples. 

b) Por homicídio qualificado por emprego de asfixia. 

c) Por tentativa de homicídio, pois não tinha conhecimento dos meios utilizados por Benjamim. 

d) Por nenhum crime, uma vez que Benjamim utilizou um meio de execução que qualificou o delito. 

 

 

 

 

 GABARIT
O



 

 

Questão 08 (valor 1 ponto) 

 

Pedro, João e Manoel resolvem na calada da noite furtar uma casa no Lago Sul em Brasília/DF. O 

trio estava a pé e Pedro permaneceu do lado de fora para segurar os objetos que seriam lançados 

por seus comparsas. Para tanto, João e Manoel, escalam o muro e arrombam a janela da cozinha 

cuidadosamente a fim de que nenhum morador acorde. O intento criminoso foi atingido, ou seja, o 

furto foi consumado, porém, no dia seguinte os 03 (três) meliantes foram presos pela polícia após 

uma denúncia anônima e decretada a prisão preventiva em sequência. 

João e Manoel têm uma extensa folha de antecedentes onde se verifica furto, roubo com uso de 

arma de fogo, receptação, estelionato, dentre outros. Ademais, João era fugitivo da justiça com 

mandado de prisão expedido no Amapá. 

Pedro, ao contrário, estava iniciando na “escola do crime”. 

 

A Defensoria Pública do Distrito Federal é intimada a defender os 03 (três) e faz para cada um o 

pedido de revogação da prisão preventiva. 

Fazendo uma análise percuriente sobre o conteúdo estudado em co-autoria e/ou participação, as 

condições de caráter pessoal: 

 

a) Se comunicam entre todos os agentes, uma vez que aderiram à prática delitiva uns aos outros. 

b) Se comunicam quando um dos agentes for primário, pois todos deverão ter o tratamento mais 

benéfico. 

c) Não se comunicam aos fatos cometidos pelos outros participantes. 

    d) São desconsideradas se todos os agentes nunca agiram em concurso de pessoas 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 pts 

Disciplina: DIREITO PENAL II Data: 08/06/18 
Professor(a): Raquel Lídia Gurgel Pessôa Turma: 3º 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 ponto) 

 

José instigou Pedro, agindo sobre a vontade deste, de forma, a fazer nascer neste a idéia da prática do 

crime. João prestou auxílio a Pedro, emprestando-lhe uma arma para que pudesse executar o delito. 

José e João são considerados tecnicamente: 

 

a) Co-autores. 

b) Autores. 

c) Partícipes. 

d) Partícipe e co-autor, respectivamente. 

e) Co-autor e partícipe, respectivamente. 

 

 

Questão 02 (valor 1 ponto) 

 

Ana é inimiga de longa data de Tássia. Certa feita, passeando pelo Parque do Ibirapuera em São Paulo, 

Ana avista Tássia distraída e feliz conversando com um amigo. Sem titubear, Ana enche as duas mãos 

de pedras para acertar em Tássia e por uma infelicidade atinge o indigitado amigo igualmente. 

Segundo o C.P., quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, em vez de 

atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, ele deve responder como se tivesse 

praticado o crime contra aquela. No caso de ser, também, atingida a pessoa que o agente pretendia 

ofender, aplica-se a regra do: 

 

a) Concurso material. 

b) Concurso formal. 

c) Crime continuado. 

d) Crime habitual. 

 

 

Questão 03 (valor 1 ponto) 

 

Considere que Joana, penalmente imputável, tenha determinado a Francisco, também imputável, que 

desse uma surra em Maria. Não obstante, Francisco movido por questões pessoais decide matar Maria. 

Neste caso, e fazendo uso das “regras de ouro” sobre elementares e circunstâncias, Joana e Francisco 

respondem respectivamente: 

 

a) Ambos por homicídio simples. 

b) Joana por tentativa de homicídio e Francisco por homicídio simples consumado. 

c) Joana por lesão corporal e Francisco por homicídio simples consumado. 

d) Joana não responde por nada pois Francisco descumpriu o pacto entre eles e a este será imputado o 

crime de homicídio simples consumado. 

 

 

Questão 04 (valor 1 ponto) 

 

Um sujeito arremessou uma granada contra cinco pessoas, ocasionando-lhes a morte. Neste caso, 

ocorreu: GABARIT
O



 

 

a) Concurso formal de crimes. 

b) Crime de perigo concreto. 

c) Concurso material de crimes. 

d) Crimes continuados. 

e) Crime plurissubjetivo. 

 

 

Questão 05 (valor 1 ponto) 

 

Se alguém instiga outrem a lesionar levemente o inimigo comum, mas o instigado decide por si só 

esbofeteá-lo até a morte. Diante de trágica situação é correto afirmar que: 

 

a) A conduta do partícipe é atípica. 

b) O partícipe poderá responder por lesão corporal, sem qualquer aumento de pena, se não 

podia prever o resultado morte. 

c) O partícipe poderá responder por homicídio doloso, mas fará jus, necessariamente, ao 

reconhecimento da participação de menor importância. 

d) O partícipe poderá responder por lesão corporal, com a pena aumentada até 1/3, se previsível o 

resultado letal. 

e) O partícipe não poderá responder por homicídio doloso, mesmo que tenha assumido o risco do 

resultado morte. 

 

 

Questão 06 (valor 1 ponto) 

 

Na rodovia federal que atravessa nosso município, uma quadrilha fortemente armada com armas de 

uso exclusivo do exército, interceptou um caminhão carregado de eletrodomésticos. O motorista parou 

e sofreu violência física e moral, sendo abandonado numa estrada vicinal e o caminhão levado com 

toda a carga. Já no Estado de Minas Gerais, os meliantes “emitiram” nota fiscal “fria” de cada uma das 

mercadorias e venderam-nas. Continuando o intento criminoso adulteraram o chassi e a placa do 

caminhão com uma falsificação que beirava à “perfeição”, desta forma, conseguiram enganar um 

homem de boa fé e venderam o veículo, auferindo mais dinheiro. Estamos diante de um caso clássico 

de concurso de crimes e nesta situação a prescrição incidirá: 

 

a) Sobre a pena de cada um, isoladamente, apenas na hipótese de prescrição da pretensão executória. 

b) Sobre o total da pena. 

c) Sobre o total da pena, se o concurso for material, e, sobre a pena de cada um isoladamente, se 

formal. 

d) Sobre a pena de cada um, isoladamente, se corresponder a crime continuado, e sobre o total, se o 

concurso for material ou formal. 

e) Sobre a pena de cada crime isoladamente. 

 

 

Questão 07 (valor 1 ponto) 

 

José, João e Mário praticam um determinado delito. Contudo, José, um dos concorrentes, queria 

participar de delito menos grave daquele cometido por João e Mário. Neste caso, será aplicada a pena 

do crime: 

 

a) Menos grave, aumentada de 1/6 a 2/3, independentemente da previsibilidade do resultado mais 

grave. 

b) Mais grave, diminuída de 1/6 a 1/3. 

c) Mais grave em qualquer hipótese. 

d) Menos grave, que será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o 

resultado mais grave. 

e) Mais grave, em qualquer hipótese, sem nenhuma majoração ou redução. 
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Questão 08 (valor 1 ponto) 

 

Paulo estava dirigindo seu carro quando perdeu o controle da direção e subiu na calçada, atropelando 

dois pedestres que estavam parados em um ponto de ônibus. Nesse contexto, levando-se em 

consideração o concurso de crimes, assinale a opção correta que contempla a espécie em análise: 

 

a) Concurso material. 

b) Concurso formal próprio ou perfeito. 

c) Concurso formal impróprio ou imperfeito. 

d) Crime continuado. 

 

 

 

 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 pts 

Disciplina: ECONOMIA E GESTÃO - GABARITO Data: 08/06/18 
Professor(a): Cristiano Augusto da Silva Turma: 3º 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 (1,0 ponto) 

 

A crise financeira internacional, fortemente vivenciada pelos EUA em 2008 em seu mercado de hipotecas, 

provocou o renascimento do interesse pela teoria econômica desenvolvida pelo economista 

 

a) John Stuart Mill. 

b) John Maynard Keynes. 

c) David Ricardo. 

d) Adam Smith 

e) Karl Marx 

 Gabarito Letra B 

 

 

Questão 2 (1,0 ponto) 

 

Os economistas da vertente ou escola neoliberal acreditam que certas características de um país podem travar 

seu desenvolvimento econômico. Dentre as características que mencionam, NÃO se encontra a (o) 

 

a) política de industrialização contrária às vantagens comparativas do país. 

b) falta de espírito empresarial, de desejo de ganho e de empenho por melhorar de vida. 

c) “irracionalidade” da atuação governamental, com políticas de investimento contrárias à vocação do país. 

d) autonomia excessiva dos mercados, com decisões individuais opostas ao interesse coletivo. 

e) excessivo crescimento populacional, diluindo os esforços de desenvolvimento.  

 

Gabarito Letra D 

 

Questão 3 (1,0 ponto) 

 

Assinale a afirmação INCORRETA sobre os conceitos de desenvolvimento, subdesenvolvimento e 

crescimento econômico. 
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a) O crescimento econômico envolve mudanças de estruturas e aperfeiçoamento institucionais. É um 

fenômeno de longo prazo, que implica a ampliação da economia de mercado e a elevação geral da 

produtividade dos fatores de produção.  

b) O crescimento econômico significa apenas o crescimento do produto e da renda. O desenvolvimento 

abrange a melhoria na qualidade de vida, como a taxa de analfabetismo, saneamento, expectativa de 

vida, educação, saúde, meio ambiente. 

c) O subdesenvolvimento caracteriza-se por crescimento econômico insuficiente, concentração de renda, 

instabilidade e dependência econômica, tecnológica e financeira em relação aos países desenvolvidos. 

d) Uma economia subdesenvolvida caracteriza-se por uma base exportadora instável e diminuta para causar 

impactos significativos na economia. A formação de capital mostra-se insuficiente pelo baixo nível de 

renda e entraves ao ingresso de capitais externos. Altas taxas de inflação e restrições orçamentárias 

inibem o investimento público em setores estratégicos e na área social. 

e) Para que o desenvolvimento econômico ocorra, a taxa de crescimento do produto precisa ser 

sistematicamente superior à taxa de crescimento demográfico e precisa ocorrer uma melhoria da 

distribuição de renda em favor das classes menos favorecidas.  

 

Gabarito Letra A 
 

Questão 4 (1,0 ponto) 

 

Justificando a intervenção do Estado na economia, uma das razões é a existência de externalidades. A respeito 

de externalidades pode-se afirmar que 

 

a) só ocorrem quando há bens públicos envolvidos. 

b) uma pessoa com uma doença transmissível deve ser isolada, pois causa externalidades. 

c) a única  maneira de resolver o problema da poluição atmosférica pela indústria é proibindo 

terminantemente a emissão de gases tóxicos. 

d) os ruídos dos bares à noite são uma externalidade para os vizinhos, o que só pode ser resolvido proibindo 

o ruído nos bares. 

e) na vida real só há externalidades negativas. 

 

Gabarito Letra B 
 

Questão 5  (1,0 ponto) 

 

Grande número de pesquisas indica que os tomadores de decisões permitem que erros e vieses sistemáticos 

atrapalhem seus julgamentos. O viés definido como o apego a uma decisão anterior, mesmo quando fica claro que 

ela foi um erro é: 

 

a) viés da escalada do comprometimento. 

b) viés da aversão ao risco. 

c) viés da disponibilidade. 

d) viés da evidência confirmadora. 

e) viés da ancoragem. GABARIT
O



 

Gabarito Letra E 

 

Questão 6 (1,0 ponto) 

 

O teorema de Coase procura resolver problemas de externalidades por: 

 

a) comando e controle. 

b) normas governamentais. 

c) troca voluntária 

d) supressão da externalidade 

e) n.d.a. 

 

Gabarito Letra C 

 

Questão 7 (1,0 ponto) 

 

As instituições são importantes para o desenvolvimento econômico porque: 

 

a) o Estado é incapaz de promover uma estratégia para o desenvolvimento econômico. 

b) o mercado é uma construção social e, por isso, não se configura como uma instituição. 

c) definem valores e normas sociais e, assim, o comportamento social. 

d) os objetivos políticos do Estado se contrapõem aos objetivos econômicos. 

e) a garantia do direito à propriedade e a manutenção dos contratos não são condições necessárias para que 

o mercado funcione.  

  

Gabarito Letra C 

 

Questão 8 (1,0 ponto) 

 

Na sua obra clássica, publicada em 1776, “A Riqueza das Nações”, Adam Smith descrevia o funcionamento de 

uma forma de produção de alfinetes: 

 

“um puxa o arame, o outro o endireita, um terceiro o corta, um quarto o afia, um quinto o esmerilha na 

outra extremidade para a colocação da cabeça; para se fabricar a cabeça são necessárias duas ou três 

operações distintas; a colocação da cabeça é muito interessante, e o polimento final dos alfinetes 

também; até a sua colocação no papel constitui, em si mesma, uma atividade...” 

 

Smith afirmava que 10 homens, dividindo o trabalho, produziam ao fim do dia 48 mil alfinetes. Se a produção fosse 

artesanal, um homem produziria apenas 20 alfinetes por dia e os 10 homens juntos somente 200 alfinetes. 

Com base nas afirmações acima, assinale a alternativa que responde corretamente às questões a seguir. 

Que forma histórica do trabalho está sendo descrita por Adam Smith? Quais as principais consequências 

econômicas dessa nova forma de produção, defendida por Smith como real avanço para a sociedade? 
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a) A divisão manufatureira do trabalho – o aumento da produção e a liberdade do comércio. 

b) A produção artesanal – a industrialização e a liberdade de comércio. 

c) A divisão manufatureira do trabalho – o aumento da produção e o monopólio do comércio. 

d) A produção artesanal – o aumento da produção e a liberdade do comércio. 

e) A cooperação fabril – a industrialização e o monopólio do comércio. 

 

Gabarito Letra A 

 

“A dificuldade real não reside nas novas ideias, mas em conseguir escapar das antigas” 

      John Maynard Keynes 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 pts 

Disciplina: ECONOMIA E GESTÃO - GABARITO Data: 13/06/18 
Professor(a): Cristiano Augusto da Silva Turma: 3º 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 (1,0 pontos) 

 

A análise do crescimento econômico constitui um complexo campo de preocupação da teoria econômica. Uma 

ferramenta muito utilizada para buscar explicar o crescimento é a relação produto-capital, a qual 

 

a) esclarece a relação entre os setores agrícola e industrial. 

b) está fora de consideração no modelo de Harrod-Domar. 

c) indica a produtividade do capital, ou seja, quanto este aumenta o produto. 

d) calcula a taxa de poupança. 

e) calcula o montante de investimento alcançado em um determinado período.  

Gabarito Letra C 

 

 

Questão 2 (1,0 ponto) 

 

Desenvolvimento e crescimento econômico apresentam-se intimamente relacionados na análise econômica. Uma 

diferenciação entre os dois conceitos pode ser assim formulada: crescimento econômico implica alteração na taxa 

de crescimento ou na estrutura da economia, ou em ambas. O desenvolvimento econômico significa aumento da 

produtividade, com repercussões sobre a distribuição e utilização da renda, decorrente de fenômenos de 

crescimento em setores particulares da economia. 

 MOREIRA, J. O. C. Economia: notas introdutórias. São Paulo: Atlas, 2009, p. 150 (adaptado). 

A esse respeito, considere a tabela a seguir: 

 
Com base no texto e na análise da tabela, pode-se afirmar que GABARIT
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a) a produção agrícola pouco afeta a avaliação sobre crescimento econômico. 

b) a produção de algodão e de feijão foi afetada pelo PIB no período de 1985 a 1996. 

c) a produção agrícola foi a responsável pelo resultado negativo do PIB no período de 1985 a 2006. 

d) a produção de algodão e de feijão contribuiu para o crescimento econômico no período de 1985 a 

2006. 

e) a produção de algodão e de feijão em conjunto com o aumento do PIB resultou em desenvolvimento 

econômico. 

Gabarito Letra D 

  

 

Questão 3 (1,0 ponto) 

 

Assinale a opção em que se encontra corretamente identificado um dos preceitos fundamentais da Fisiocracia: 

 

a) “O ouro  e a prata suprem as necessidades de todos os homens.” 

b) “O meio ordinário, portanto, para aumentar nossa riqueza e tesouro é o comércio exterior.” 

c) “Que o soberano e a nação jamais se esqueçam de que a terra é a única fonte de riqueza e de que a 

agricultura é que a multiplica.” 

d) “Todo comércio consiste em diminuir os direitos de entrada das mercadorias que servem às manufaturas 

interiores (...)” 

e) “As manufaturas produzirão benefícios em dinheiro, o que é o único fim do comércio e o único meio de 

aumentar a grandeza e o poderio do Estado.” 

Gabarito Letra C 

 

 

Questão 4 (1,0 ponto) 

  

A frase “Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même” (“Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si 

mesmo”.), atribuída a Vincent de Gournay, é considerada o emblema da fisiocracia. Essa frase sugere que: 

 

a) o mundo precisa ser governado pelas forças da natureza em todas as instâncias. O homem não deve 

interferir na ordem natural do mundo. 

b) o autor defende a posição intervencionista da economia mercantilista. 

c) a iniciativa privada é nociva à economia. 

d) a livre iniciativa das pessoas e a livre ação dentro do mercado garantem o bom funcionamento da 

economia. 

e) não há liberdade no êxito da economia, portanto os homens não devem se preocupar com o futuro do 

mundo e “deixá-lo passar.” 

Gabarito  Letra D 
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Questão 5  (1,0 ponto) 

 

Falhas de mercado na forma de externalidade ocorrem quando 

 

a) o mercado não consegue atingir o equilíbrio. 

b) o preço reflete exatamente o valor do bem em questão. 

c) os custos de produção estão incluídos nos preços dos bens. 

d) nem todos os custos e benefícios estão incluídos nos preços dos bens. 

e) os benefícios excedem os custos de consumir os bens. 

Gabarito Letra D 

 

  

 

Questão 6 (1,0 ponto) 

 

 O consumidor externa reações mentais de acordo com os estímulos e eventos em seu ambiente. Qual a reação 

se refere aos sentimentos do consumidor, em relação a estes estímulos e eventos e influencia seu processo de 

tomada de decisão? Por exemplo, se ele gosta ou não de determinado produto. 

 

a) Cognitiva. 

b) Cultural. 

c) Afetiva. 

d) Social. 

e) Racional. 

Gabarito Letra C 

  

  

 

Questão 7 (1,0 ponto) 

 

O economista Thomas R. Malthus ganhou fama pelo que chamou de “o princípio da população”. Assinale a 

alternativa que NÃO se enquadra na teoria de Malthus. 

 

a) a oferta de alimentos poderia apenas expandir-se geometricamente, ao passo que a população 

tenderia a expandir-se aritmeticamente. 

b) existiria um determinado nível da população que garantiria a renda per capita máxima, de sorte que 

qualquer aumento no número de habitantes baixaria a eficiência econômica do país. 

c) a natureza da expansão de alimentos baseia-se na premissa dos retornos decrescentes da mão de obra 

sobre uma oferta fixa de terra. 

d) a fome seria o resultado inevitável para a população.  

Gabarito Letra A 
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Questão 8 (1,0 ponto) 

 

No livro A Riqueza das Nações, Adam Smith credita o crescimento econômico ao desenvolvimento das forças 

produtivas. É CORRETO afirmar que o principal fator responsável pelo desenvolvimento das forças produtivas, 

para esse teórico, é 

 

a) a utilização de novas tecnologias. 

b) a divisão do trabalho. 

c) a universalização da educação básica. 

d) o investimento estatal. 

e) a mão invisível do mercado. 

Gabarito Letra B 

 

 

“A dificuldade real não reside nas novas ideias, mas em conseguir escapar das antigas” 

      John Maynard Keynes 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 pts 

Disciplina: TEORIA GERAL DO PROCESSO - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): Luana Ferreira Bernardes Turma: 3º 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 - Caroline ajuizou determinada ação que foi distribuída para a 1ª Vara Cível da comarca de Nova Aurora/GO.  

Após alguns meses, no mesmo foro, Sabrina ajuizou determinada ação que foi considerada conexa com a ação 

aforada por Caroline. De acordo com o Código de Processo Civil, há conexão quando duas ou mais ações tiverem 

em comum: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) as partes, a causa de pedir e o pedido. Neste caso, o juiz, desde que a requerimento das partes, ordenará a 

reunião das ações, a fim de que sejam decididas simultaneamente. 

B) O PEDIDO OU A CAUSA DE PEDIR. NESTE CASO, OS PROCESSOS DE AÇÕES CONEXAS SERÃO 

REUNIDOS PARA DECISÃO CONJUNTA, SALVO SE UM DELES JÁ HOUVER SIDO SENTENCIADO. 

c) o pedido ou a causa de pedir. Neste caso, pode-se dizer que a conexão é capaz de mudar todas as regras de 

fixação de competência, inclusive regras de competência absoluta. 

d) as partes, a causa de pedir e o pedido. Neste caso, o juiz extinguirá, de ofício ou a requerimento das partes, o 

processo que houver despachado em último lugar. 

 

02 – Leonardo, industriário domiciliado em Goiânia/GO, celebrou contrato de compra e venda de determinada 

quantidade de leite com o produtor rural Hugo, cujo domicílio é Corumbaíba/GO. No contrato, estabeleceram foro 

de eleição, de modo que, que eventuais controvérsias jurídicas decorrentes do contrato seriam dirimidas perante o 

foro de Catalão/GO. Em razão do inadimplemento do contrato por parte de Leonardo, Hugo ajuizou ação de 

cobrança perante o foro de Corumbaíba/GO, neste caso, é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Em razão da cláusula de eleição de foro, estipulada contratualmente, Hugo deveria ajuizar a sua demanda no 

foro de Catalão/GO, de modo que, neste caso, por se tratar de regra de competência absoluta, o magistrado 

deverá, de ofício, alegar a incompetência do feito; 

b) Em razão da cláusula de eleição de foro, estipulada contratualmente, tem-se um caso de competência relativa e 

concorrente. Portanto, Hugo poderia ajuizar a demanda no foro de Catalão/GO, no foro de Corumbaíba/GO ou no 

foro de Goiânia/GO, sendo que, o foro de Catalão seria considerado apenas preferencial. 

c)Não se admite cláusula de eleição de foro em contratos que versam sobre conteúdo obrigacional, de modo que, 

a regra é que a demanda deva ser ajuizada no foro de domicílio do réu: Goiânia/GO. 

D) EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, ESTIPULADA CONTRATUALMENTE, HUGO 

DEVERIA TER AJUIZADO A DEMANDA NA COMARCA DE CATALÃO/GO. PORÉM, TENDO AJUIZADO A 

AÇÃO EM CORUMBAÍBA/GO, SE NA CONTESTAÇÃO, O RÉU LEONARDO NADA SUSCITAR SOBRE A 

INCOMPETÊNCIA, PODE-SE AFIRMAR QUE O FORO DE CORUMBAÍBA/GO TORNA-SE COMPETENTE POR 

UM FENÔMENO DENOMINADO PRORROGAÇÃO. GABARIT
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03 - Na Avenida 20 de Agosto situa-se o Edifício Residencial Pablo Manoel. Neste edifício há 04 (quatro) 

apartamentos, cujos proprietários e condôminos são: Krison, Ycaro, Gabriel e Bruno. Todos os proprietários 

decidiram-se por mudar-se para o exterior e não alugaram os apartamentos, deixando-os vazios.  Ycaro, ao 

retornar ao Brasil, surpreendeu-se ao verificar que todo o edifício (04 apartamentos) estava sob o domínio de 

Rafael. Diante de tal situação, Ycaro contou para os demais condôminos sobre a necessidade de ajuizar ação 

reivindicatória para reaver o bem. Porém, os demais proprietários ficaram inertes, dizendo que não se envolveriam 

em processos judiciais, pois possuíam muitos mais bens. Assim, a fim de proteger não somente a sua fração ideal, 

mas reivindicar a coisa toda, Ycaro, sozinho, ajuizou ação reivindicatória contra Rafael. Nesta situação, é correto 

afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Ycaro poderá ajuizar a citada demanda reivindicatória, em nome próprio, para proteger direito próprio e o direito 

alheio dos demais condôminos, sendo considerado substituto processual com relação aos demais condôminos do 

bem imóvel. Neste caso, após a sentença, os demais condôminos podem ajuizar outra demanda reivindicatória 

sobre o bem, pois não participaram da demanda ajuizada por Ycaro e, igualmente, possuem direito de 

contraditório e ampla defesa.  

b) Ycaro é parte ilegítima para reivindicar, em nome próprio, a defesa de direito das frações ideais de terceiros. 

Portanto, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. 

c) Ycaro é parte legítima para propor a ação em comento e, por terrem ficado inertes, os demais condôminos não 

poderão mais intervir no processo, pois foram substituídos processualmente.  

D) YCARO PODE SER CONSIDERADO CONCOMITANTEMENTE LEGITIMADO ORDINARIAMENTE E 

LEGITIMADA EXTRAORDINARIAMENTE PARA A PROPOSIÇÃO DA AÇÃO EM COMENTO, NESTE CASO, 

PODENDO DEFENDER EM NOME PRÓPRIO O SEU DIREITO E O DIREITO DOS DEMAIS CONDÔMINOS, 

POR EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL DO CÓDIGO CIVIL SOBRE O REGIME DE CONDOMÍNIO. 

 

 

04 - De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) A ação fundada em direito pessoal será sempre proposta no foro do domicílio do réu, sendo impossível 

aforamento em outro foro ou subseção. 

b) É da competência da autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, proceder a inventário e 

partilha de bens, situados no Brasil, exceto se o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do 

território nacional.  

c) O foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, 

o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, exceto quando o óbito 

tenha ocorrido no estrangeiro. 

D) É DA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA, COM EXCLUSÃO DE QUALQUER 

OUTRA, CONHECER DAS AÇÕES RELATIVAS A IMÓVEIS SITUADOS NO BRASIL.  

 

 

 

 

05 – No que se refere à jurisdição e à ação, assinale a alternativa correta: (Valor: 0,8 pto.) GABARIT
O



 

 

a) Na jurisdição voluntária há processo e lide, embora não haja partes, mas interessados. Não incide o princípio 

dispositivo, mas o inquisitório. Não prevalece o princípio da legalidade estrita, pois o juiz pode decidir por 

equidade. 

B) PELO PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA OS JUÍZES E TRIBUNAIS POSSUEM UMA BASE GEOGRÁFICA 

DENTRO DA QUAL EXERCEM A SUA JURISDIÇÃO.  ASSIM, FORA DOS LIMITES TERRITORIAIS DE SUA 

COMPETÊNCIA, ELES DEVEM BUSCAR A COOPERAÇÃO DE OUTROS MAGISTRADOS, COMO A 

EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. 

c) A fixação do valor de alimentos não poderá ser estipulada por meio de jurisdição de equidade. 

d) O procedimento de carta rogatório perante o Superior Tribunal de Justiça obedece às regras de jurisdição 

voluntária.  

 

06 – Nathana foi surpreendida com uma ação de reparação de danos ajuizada em desfavor por parte de Antônio. 

Nathana, na condição de ré, deverá se defender por meio de contestação (resposta do réu). Sobre as matérias a 

serem alegadas em sua defesa, é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 
 

a) Há coisa julgada quando se repete ação que já está em curso, qualificada pelas mesmas partes, causa de pedir 

e pedido. Há litispendência quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso. 

b) A arguição de incompetência, absoluta ou relativa, deverá ser feita de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição. 

C) LITISPENDÊNCIA, PEREMPÇÃO OU COISA JULGADA SÃO EXEMPLOS DE DEFESAS PRELIMINARES 

OU PROCESSUAIS E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NEGATIVOS. 

d) Não é possível que a Ré cumule logo na contestação argumentos logicamente contraditórios e incompatíveis 

entre si. 
 

07 - Jennifer ajuizou ação indenizatória por danos materiais em desfavor de Cristiele no foro de Catalão/GO, 

considerando que nesta comarca ocorreu o ilícito que ensejou a reparação de dano. Algum tempo após o 

ajuizamento, Jennifer muda-se para Manaus/AM. Diante da dificuldade de deslocamento para comparecer 

em audiências e diligências, Jennifer requer a alteração da competência da ação para que seja instruída e 

julgada em seu novo domicílio, alegando que sofreu mudança significativa da situação de fato que 

autorizaria tal alteração de competência. Sobre essa situação, é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Deve-se manter a competência fixada para a ação proposta por Jennifer no foro de Catalão/GO, pois 

trata-se de demanda que foi ajuizada com base em regras de competência absoluta.  

b) É possível que ocorra a modificação de competência, conforme solicitado por Jennifer, pois trata -se de 

competência relativa.  

C) DEVE-SE MANTER A COMPETÊNCIA FIXADA PARA A AÇÃO PROPOSTA POR JENNIFER NO FORO 

DE CATALÃO/GO, POIS, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO A 

JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA, DETERMINA-SE A COMPETÊNCIA NO MOMENTO DO REGISTRO OU DA 

DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, SENDO IRRELEVANTES AS MODIFICAÇÕES DO ESTADO DE 

FATO OU DE DIREITO OCORRIDAS POSTERIORMENTE, SALVO QUANDO SUPRIMIREM ÓRGÃO 

JUDICIÁRIO OU ALTERAREM A COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

d) É possível que ocorra a modificação de competência, conforme solicitado por Jennifer, pois facilita o 

acesso à justiça. GABARIT
O



 

08 – Luana, atualmente com 10 (dez) anos de idade (absolutamente incapaz), domiciliada em Prata/MG pretende 

ajuizar, em desfavor da União, ação para obtenção de remédios para cura de sua doença de esquizofrenia. Sobre 

a situação enunciada, é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Luana não tem capacidade de ser parte, pois é absolutamente incapaz. Neste caso, sua genitora deverá 

intentar a ação em seu nome na condição de substituta processual. 

b) Luana tem capacidade de ser parte, pois somente as pessoas físicas são suscetíveis de personalidade 

jurídicas. Portanto, entes despersonalizados não podem ser parte. Neste caso, Luana também possui capacidade 

processual e a demanda deverá ser aforada perante a Justiça Federal. 

C) LUANA TEM CAPACIDADE DE SER PARTE, POIS POSSUI PERSONALIDADE E ESTARÁ POSTULANDO 

DIREITO PRÓPRIO EM NOME PRÓPRIO. TODAVIA, LUANA NÃO TEM CAPACIDADE PROCESSUAL, 

MOTIVO PELO QUAL, SERÁ REPRESENTADO POR SUA REPRESENTANTE LEGAL. A DEMANDA DEVERÁ 

SER AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. 

d) Luana não possui capacidade processual, mas possui capacidade de ser parte e capacidade postulatória. A 

demanda deverá ser ajuizada perante a Justiça Federal na seção judiciária em que a autora tiver domicílio. 

 

09 - O Código de Processo Civil indica os auxiliares do Juízo, cujas atribuições são determinadas pelas 

normas de organização judiciária. Assinale a alternativa que apresenta quem são os auxiliares da Justiça:  

(Valor: 0,8 pto.) 

 

a) o Escrivão, o Oficial de Justiça, o Depositário, o Administrador e a Defensoria Pública; 

b) o Escrivão, o Oficial de Justiça, o Administrador, o Perito e o Advogado. 

c) o Escrivão, o Oficial de Justiça, o Ministério Público, o Perito e o Intérprete, sendo que todos possuem fé 

pública. 

D) O ESCRIVÃO, O OFICIAL DE JUSTIÇA SÃO AUXILIARES PERMANENTES QUE POSSUEM FÉ 

PÚBLICA.  

 

 
10 – Richardson, autor de ação de cobrança em desfavor de Rabech, deu causa, por três vezes, à extinção do 

processo por, não promovendo os atos de movimentação do processo, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) 

dias. Diante desta situação, é correto afirmar que o Autor Richardson: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Só poderá intentar nova ação de cobrança contra o réu com o mesmo pedido se for representada por outro 

Advogado; 

b) Poderá intentar nova ação contra o réu com o mesmo pedido, porque os erros do advogado não podem 

prejudicar a parte; 

C) NÃO PODERÁ INTENTAR OUTRA AÇÃO CONTRA O RÉU COM O MESMO PEDIDO EM RAZÃO DO 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO CHAMADO PEREMPÇÃO. 

d) Só poderá intentar nova ação de cobrança contra o réu com o mesmo pedido se pagar multa de dez vezes o 

valor das custas do processo. 

 

  GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 pts 

Disciplina: TEORIA GERAL DO PROCESSO - GABARITO Data: 12/06/18 
Professor(a): Luana Ferreira Bernardes Turma: 3º 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 - Sobre as regras de competência interna, estampadas no Novo Código de Processo Civil, é correto afirmar 

que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) - Se o litígio recair em ações que versam sobre direitos reais incidentes e bens imóveis o autor poderá optar 

pelo foro do domicílio ou de eleição ao invés do foro da situação da coisa. 

b) - Correndo em separado ações que são conexas perante juízes que têm a mesma competência 

territorial, considera-se prevento aquele onde a primeira ação foi distribuída. 

c) - A incompetência relativa deve ser declarada de ofício e só pode ser alegada, em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, independentemente de exceção. 

d) - A competência em razão da matéria e do território pode ser modificada por convenção das partes na maioria 

das situações, podendo as partes optar pelo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e 

obrigações. 

 

02 - Na Avenida 20 de Agosto situa-se o Edifício Residencial Poliene Lima. Neste edifício há 04 (quatro) 

apartamentos, cujas proprietárias e condôminas são: Cleidiane, Rafaela, Analia e Izabella. Pelo regime de 

condomínio, cada proprietária possui uma fração ideal do edifício. Todas as proprietárias decidiram-se por mudar-

se para o exterior e não alugaram os apartamentos.  Analia, ao retornar ao Brasil, surpreendeu-se ao verificar que 

todo o edifício (04 apartamentos) estava sob o domínio de Camila. Diante de tal situação, Analia contou para as 

demais condôminas sobre a necessidade de ajuizar ação reivindicatória para reaver o bem. Porém, as demais 

condôminas, ricas mulheres, disseram que não se envolveriam em processos judiciais, pois possuíam muitos mais 

bens. Assim, a fim de proteger não somente a sua fração ideal, mas reivindicar a coisa toda, Analia, sozinha, 

ajuizou ação reivindicatória contra Camila. Nesta situação, é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto). 

 

a) Analia é parte ilegítima para reivindicar, em nome próprio, a defesa de direito das frações ideais de 

terceiros. Portanto, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. 

b) Analia pode ser considerada concomitantemente legitimada ordinariamente e legitimada 

extraordinariamente para a proposição da ação em comento, neste caso, podendo defender em nome 

próprio o seu direito e o direito das demais condôminas, por expressa autorização legal. 

c) Analia será considerada substituta processual com relação às demais condôminas e os efeitos da 

sentença, com formação de coisa julgada material, não afetarão às condôminas que não participaram da ação. 

d) Se o juiz considerar que Analia é parte legítima para representar os interesses das condôminas, estas 

não poderão mais intervir no processo, nem sequer como assistentes, pois foram substituídas processualmente.  GABARIT
O



 

 

03 - Mariane foi surpreendida com uma ação de reparação de danos ajuizada em desfavor por parte de Bruno. 

Mariane, na condição de ré, deverá se defender por meio de contestação (resposta do réu). Sobre as matérias a 

serem alegadas em sua defesa, é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a)     Há coisa julgada quando se repete ação que já está em curso, qualificada pelas mesmas partes, 

causada de pedir e pedido. Há litispendência quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não 

caiba recurso. 

b)    Litispendência, perempção ou coisa julgada são exemplos de defesas preliminares ou 

processuais. 

c)    A incompetência absoluta deve ser alegada, obrigatoriamente, no ato de contestação, sob pena de 

preclusão. 

d)    Não é possível que a Ré cumule logo na contestação argumentos logicamente contraditórios e 

incompatíveis entre si. 

 

 

04 – Francielle, autora de ação de cobrança em desfavor de Guilherme, deu causa, por três vezes, à extinção do 

processo por, não promovendo os atos de movimentação do processo, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) 

dias. Diante desta situação, é correto afirmar que a Autora Francielle: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Só poderá intentar nova ação de cobrança contra o réu com o mesmo objeto se for representada por outro 

Advogado; 

b) Poderá intentar nova ação contra o réu com o mesmo objeto, porque os erros do advogado não podem 

prejudicar a parte; 

c) Não poderá intentar outra ação contra o réu com o mesmo objeto em razão do pressuposto 

processual negativo chamado perempção. 

d) Só poderá intentar nova ação de cobrança contra o réu com o mesmo objeto se pagar multa de dez vezes 

o valor das custas do processo. 

 

 

05 -  Fernando ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de Dar coisa certa em desfavor de Maylla. Na referida ação, 

Fernando postulava que a Ré fizesse a entrega do Touro Bandido, que foi adquirido por Fernando por meio de 

contrato de compra e venda com Maylla. Neste caso, o pedido jurídico feito por Fernando, nos autos de sua 

petição inicial, deverá ser: (Valor: 0,8 pto). 

 

a) Certo, determinado e de provimento condenatório, ou seja, pedido para condenar a Ré ao 

cumprimento/pagamento da obrigação de dar coisa certa; 

b) Certo, determinado e de provimento constitutivo, ou seja, pedido para que se constitua relação jurídica de 

obrigação de dar coisa certa; 

c) Certo, determinável e de provimento declaratório, ou seja, pedido para se declarar a existência de uma 

relação jurídica entre as partes. 

d) Certo, determinado e sem necessária indicação do bem da vida perseguido. 

 GABARIT
O



 

06 – Murilo possui 10 (dez) anos de idade, domiciliado em Ituiutaba/MG e pretende ajuizar ação de alimentos em 

desfavor de seu genitor, Sr. Rogério Luciano, domiciliado em Catalão/GO. Sobre a situação enunciada, é correto 

afirmar que: (Valor: 0,8 pto) 
 

a) Murilo tem capacidade de ser parte, capacidade processual e a demanda deverá ser ajuizada no domicílio 

do próprio alimentando (Murilo); 

b) Murilo não tem capacidade de ser parte, pois deverá ser representado legalmente por sua genitora.  A 

demanda deverá ser ajuizada no domicílio do alimentando (Murilo); 

c) Murilo tem capacidade de ser parte, pois possui personalidade e estará postulando direito próprio 

em nome próprio. Todavia, Murilo não tem capacidade processual, motivo pelo qual, será representado 

por sua representante legal. O foro competente para ajuizamento da demanda será a comarca de 

Ituiutaba/MG. 

d) Murilo possui capacidade de ser parte e capacidade postulatória. O foro competente para ajuizamento da 

demanda é concorrente, podendo ser no foro de domicílio do alimentando (Murilo) ou de Rogério Luciano. 

 

07 - Marcival é pessoa com domicílio na cidade de Lisboa, em Portugal.  Em razão de recente dissolução de 

casamento, Marcival requer perante o Judiciário a partilha de bens imóveis que estão localizados no Brasil. Além 

disso, Marcival também pretende ajuizar mais uma ação, ação esta que é relativa a bem imóvel que está situado 

no Brasil. Sobre esta situação é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 
 

a) Nestes casos, há competência concorrente entre a justiça brasileira e a justiça internacional, de modo que, 

qualquer justiça poderá reconhecer e julgar as demandas de Marcival. 

b) As demandas a serem propostas por Marcival competem exclusivamente à autoridade judicial 

brasileira, com exclusão de qualquer outra, pois versam sobre bens imóveis situados no Brasil. 

c) As demandas a serem propostas por Marcival só podem ser aforadas perante a justiça de Portugal, pois 

vige a regra de que o domicílio do autor determina a justiça competente. 

d) Neste caso, a competência é relativa, cabendo a Marcival optar pela autoridade judiciária competente. 

 

08 – Geísa e Aline celebraram contrato de compra e venda de semoventes do gênero Senepol, ou seja, contrato 

que instrumentaliza obrigações entre as partes. As partes optaram por, no próprio contrato, eleger um foro para 

dirimir controvérsias relativas ao contrato: foro da comarca de Goiandira/GO. Houve divergências sobre o 

cumprimento do contrato e Aline ajuizou ação para requerer o cumprimento da obrigação por parte de Geísa. 

Todavia, Aline ajuizou a ação na comarca de Catalão/GO. Sobre a situação narrada, é correto afirmar que: (Valor: 

0,8 pto.) 
 

a) Por se tratar de cláusula de eleição de foro, cuja competência é relativa, se Geísa, na contestação, 

não alegar incompetência territorial, ocorrerá a prorrogação de competência e o foro de Goiandira/Go 

tornar-se-á, competente. 

b) Por se tratar de cláusula de eleição de foro, cuja competência é absoluta, o magistrado deverá, de ofício, 

alegar incompetência. 

c) A cláusula de eleição de foro não tem caráter vinculatório. Para se aferir o foro, neste caso, mesmo com 

cláusula de eleição, deve-se verificar o local de domicílio da Ré. 

d) A competência territorial, neste caso, é concorrente. Portanto, a demanda poderá ser ajuizada em 

qualquer foro. GABARIT
O



 

 

09 - Sobre a jurisdição, é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) A jurisdição voluntária consiste na administração pública de interesses privados, situação em que 

não há CONFLITO a ser resolvido, mas sim a concessão de tutela a uma das partes sem colocar a outra 

parte em posição antagônica. Como exemplo, tem-se a expedição de um alvará judicial. 

b) A jurisdição de equidade é aquela que se baseia no direito material e nos critérios da lei. 

c) Existe limites internos à jurisdição. Assim, será expedida carta rogatória para prática de atos entre 

comarcas diversas dentro do mesmo país. 

d) Não se admite cooperação jurisdicional entre países para o ato de citação e colheita de provas. 

 

10 – Os auxiliares permanentes de justiça gozam de fé pública, ou seja, presunção de veracidade dos atos que 

estes auxiliares certificarem. Dentre os auxiliares que possuem fé pública, podemos citar: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Peritos, tradutores e administradores; 

b) Escrivão e oficial de justiça; 

c) Inventariante, funcionários dos Correios; 

d) Advogado, Ministério Público e Defensoria Pública.  

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8 

Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO I - GABARITO Data: 12/06/18 
Professor(a): Samir Alves Daura Turma: 4º 

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) 1 ponto 
As “pessoas de cooperação governamental”, também chamadas pela doutrina de “serviços sociais 
autônomos”, são pessoas que colaboram com o Poder Público, estando vinculadas a ele ao 
executarem atividades que se enquadram como “serviço de utilidade pública”. A respeito dessas 
pessoas, marque a alternativa correta: 
 
a) Por praticarem atividades que de alguma forma beneficiam grupos da sociedade ou categorias 
profissionais, as pessoas de cooperação governamental apresentam natureza jurídica de direito público. 
 
b) De acordo com a doutrina majoritária, as pessoas de cooperação governamental, ao prestarem serviço 
considerado de “utilidade pública”, são efetivamente consideradas pessoas administrativas integrantes dos 
quadros da Administração Indireta. 
 
c) Regra geral, além das pessoas de cooperação governamental terem a sua criação autorizada por 
lei, elas também são controladas pelo Poder Público, haja vista que recebem dinheiro público por 
meio das contribuições parafiscais para executar as suas atividades. 
 
d) Mesmo exercendo atividades que se enquadram como “serviço de utilidade pública”, as pessoas de 
cooperação governamental visam ao lucro e sua distribuição aos dirigentes em sua atuação. 
 
 
Questão 2) 1 ponto 
Os poderes administrativos são verdadeiras prerrogativas de direito público, outorgadas aos 
agentes públicos, a fim de que o interesse coletivo seja alcançado. Nesse sentido, o que se espera 
é que os agentes públicos utilizem os poderes administrativos de acordo com os limites 
estabelecidos na lei, respeitando os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito. 
A respeito dos poderes administrativos, marque a alternativa correta: 
 
a) Em que pese a importância dos poderes administrativos para o desempenho da atividade administrativa, 
podem os agentes públicos renunciar a eles ou até mesmo optar por não utilizá-los, a fim de homenagear 
o princípio da eficiência.  
 
b) Dentre as várias opções que o Administrador Público tem à sua disposição para conduzir a atividade 
administrativa, uma delas é permanecer inerte ou se omitir, mesmo quando a lei determina a necessidade 
de uma atitude comissiva. No caso, interpreta-se que a omissão é um direito do Administrador, sendo 
considerada, portanto, uma atitude legítima. 
 
c) O denominado poder discricionário, por permitir um amplo campo de atuação ao Administrador Público, 
materializado pelas noções de conveniência e oportunidade, tem sido considerado pela doutrina como uma 
violação ao princípio da legalidade.  
 
d) O abuso do poder pode ser subdivido em excesso de poder e desvio de poder. No primeiro caso, 
o agente público invade a esfera de competência de outro agente, praticando atos em desacordo 
com a lei. No segundo caso, embora dentro dos limotes de sua competência, o agente afasta-se do 
interesse público. GABARIT

O



 

Questão 3) 1 ponto 
Quando o Poder Legislativo edita as leis por meio do processo legislativo, nem sempre as leis 
poderão ser imediatamente executadas. Nesses casos, para que as leis sejam efetivamente 
executadas, será necessário que a Administração Pública providencie a sua complementação, que 
ocorrerá por meio do uso do denominado “poder regulamentar”. 
No tocante ao poder regulamentar, marque a alternativa correta: 
 
a) Ao exercer o poder regulamentar, permite-se que o agente público corrija eventuais omissões cometidas 
pela lei. Em outras palavras, diante da omissão legal, poderá o agente público inovar no ordenamento 
jurídico, valendo-se para tanto dos instrumentos típicos da regulamentação, como por exemplo, os 
decretos e as portarias. 
 
b) No caso da denominada regulamentação técnica, fenômeno que ocorre em virtude da alta 
complexidade técnica de determinadas matérias, verifica-se, por parte do Poder Legislativo, uma 
delegação das matérias de alta complexidade técnica para determinados órgãos competentes para 
regulamentá-las. Contudo, é preciso destacar que essa delegação não é completa, pois o legislador 
reserva para si a competência relativa ao regramento básico. 
 
c) No caso das denominadas “leis pendentes de regulamento”, o Poder Executivo pode se omitir e não 
regulamentar a lei no prazo estipulado. 
 
d) O abuso do poder regulamentar praticado pelo Poder Executivo não poderá ser contido ou obstado, em 
nenhuma hipótese, pelo Poder Legislativo. 
 
 
Questão 4) 1 ponto 
De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, o ato administrativo pode ser conceituado como 
sendo a “exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, 
nessa condição, que sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim 
de atender ao interesse público”. 
A respeito dos elementos dos atos administrativos, marque a alternativa correta: 
 
a) A competência administrativa pode ser transferida de um órgão para outro, em virtude de acordo de 
vontade entre eles. Em outras palavras, a competência administrativa é derrogável pela vontade das 
partes envolvidas. 
 
b) Em virtude da importância do princípio da eficiência para o Direito Administrativo contemporâneo, a 
regra atual sobre a forma dos atos administrativos é a aplicação do princípio da liberdade de forma. 
 
c) 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 a competência a outro hierarquicamente inferior. 
 
d) 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 discricionário. 
 
 
Questão 5) 1 ponto 
Dale Cooper, Don Draper, Peggy Olson, Bety Draper e Peter Campbell são cidadãos que possuem 
porte de arma, devidamente concedido nos termos da legislação brasileira. Ocorre que Don Draper 
foi detido sob o efeito de substâncias químicas ou alucinógenas, o que gerou a perda do direito ao 
porte armas, nos termos do art. 10, §2º, do Estatuto do Desarmamento (lei 10.826/2003). Veja o teor 
do dispositivo: 
 
Art. 10 – A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo território nacional, é de 
competência da polícia federal e somente será concedida após a autorização do Sinarm. GABARIT
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§2º - A autorização de porte de arma de fogo prevista neste artigo, perderá automaticamente a sua eficácia 
caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias 
químicas ou alucinógenas.  
 
Adotando como justificativa a causa que levou Don Draper a perder o porte de armas, a autoridade 
competente também cancelou o porte de armas das demais pessoas informadas acima, mesmo 
sabendo que elas não foram flagradas usando substâncias químicas ou alucinógenas. 
Diante do caso acima, marque a alternativa correta: 
 
a) A decisão da autoridade administrativa competente foi correta, visto que todos os elementos do ato 
administrativo foram respeitados. 
 
b) A decisão da autoridade administrativa foi incorreta, visto que apenas o Poder Judiciário poderia 
cancelar o porte de armas de Don Draper. 
 
c) A decisão da autoridade administrativa competente foi correta, pois, no caso, a opção por cancelar o 
porte de armas de todos os indivíduos informados visou prevenir eventuais problemas futuros. 
 
d) A decisão da autoridade administrativa competente foi incorreta, pois, de acordo com 
importantes doutrinadores do Direito Administrativo, o motivo do ato administrativo deve sempre 
estar ajustado ao resultado do ato, ou seja, deve haver uma relação de congruência entre o motivo 
e o resultado obtido com o ato administrativo. No caso, ao cancelar o porte de armas de Dale 
Cooper, Peggy Olson, Bety Draper e Peter Campbell, adotando como motivo o fato de Don Draper 
ter sido detido sob o efeito de substâncias químicas ou alucinógenas, a autoridade não observou a 
congruência que deve haver entre o motivo do ato e o resultado obtido. 
 
 
Questão 6) 1 ponto 
A respeito da característica dos atos administrativos, observe os itens abaixo: 
 
I - A imperatividade não pode ser considerada uma das características do ato administrativo, visto que o 
Poder Judiciário sempre pode revê-los. 
II – A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não absoluta. 
III – Em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o ônus da prova é de quem alega 
ser o ato ilegítimo. 
IV – A autoexecutoriedade dos atos administrativos é absoluta. Dessa forma, para exigir o pagamento de 
uma multa do cidadão, a Administração Pública não precisa ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário. 
 
Diante dos itens acima, marque a alternativa correta: 
 
a) Apenas os itens II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
 
Questão 7) 1 ponto 
Os vícios nos elementos de formação dos atos administrativos podem acarretar a invalidação do 
próprio ato. A respeito dessa temática, marque a alternativa correta: 
 
a) Os vícios nos elementos de formação dos atos administrativos geram necessariamente a invalidação do 
ato, não havendo hipóteses possíveis de convalidação. 
 
b) No vício de finalidade, o agente pratica o ato visando finalidade diversa daquela disposta na lei. 
Em outras palavras, no vício de finalidade, há uma inobservância do interesse público que deve 
sempre nortear os atos administrativos. 
 GABARIT

O



 

c) No Direito Administrativo contemporâneo, não se fala mais em vício de forma. No caso, todos os 
problemas no elemento forma poderão ser convalidados, homenageando o princípio da eficiência. 
 
d) O vício de finalidade é sanável, admitido convalidação. 
 
 
Questão 8) 1 ponto 
A respeito do serviço público nos termos do Direito Administrativo, observe os itens abaixo: 
 
I – o serviço público pode ser prestado de maneira direta ou indireta. No primeiro caso, ele poderá ser 
prestado tanto pela Administração Direta quanto pela Indireta. No segundo caso, a prestação indireta do 
serviço público ocorrerá por meio da delegação, sendo a concessão de serviço público um dos exemplos. 
II – os serviços de educação e saúde, quando prestados por particulares no campo da livre iniciativa, são 
típicos serviços públicos, prestados sob o regime de direito público. 
III – No Brasil, prevalece a corrente essencialista que define o serviço público como toda atividade que 
tenha como objetivo a satisfação de necessidades coletivas essenciais e não secundárias. Nesse sentido, 
a exploração da atividade de loteria não pode ser considerada um serviço público no Brasil. 
 
Diante dos itens acima, marque a alternativa correta: 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e III estão corretos. 
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Questões:  
 
 

INSTRUÇÕES: 

-  Não é 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 – (1,0 ponto) Caio, locador, celebrou com Marcos, locatário, contrato de locação predial urbana pelo 

período de 30 meses, sendo o instrumento averbado junto à matrícula do imóvel no RGI. Contudo, após seis 

meses do início da vigência do contrato, Caio resolveu se mudar para Portugal e colocou o bem à venda, 

anunciando-o no jornal pelo valor de R$ 500.000,00. Marcos tomou conhecimento do fato pelo anúncio e entrou 

em contato por telefone com Caio, afirmando estar interessado na aquisição do bem e que estaria disposto a 

pagar o preço anunciado. Caio, porém, disse que a venda do bem imóvel já tinha sido realizada pelo mesmo preço 

a Alexandre. Além disso, o adquirente do bem, Alexandre, iria denunciar o contrato de locação e Marcos teria que 

desocupar o imóvel em 90 dias. 

Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta.  

 

a. Marcos, tendo sido preterido na alienação do bem, poderá depositar o preço pago e as demais 

despesas do ato e haver para si a propriedade do imóvel.  

b. Marcos não tem direito de preferência na aquisição do imóvel, pois a locação é por prazo determinado.   

c. Marcos somente poderia exercer direito de preferência na aquisição do imóvel se fizesse oferta superior à 

de Alexandre.  

d. Marcos, tendo sido preterido na alienação do bem, poderá reclamar de Alexandre, adquirente, perdas e 

danos, e poderá permanecer no imóvel durante toda a vigência do contrato, mesmo se Alexandre 

denunciar o contrato de locação.  

 

 

Questão 02 – (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. GABARIT
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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 03 – (1,0 ponto) Ary celebrou contrato de compra e venda de imóvel com Laurindo e, mesmo sem a 

devida declaração negativa de débitos condominiais, conseguiu registrar o bem em seu nome. Ocorre que, no 

mês seguinte à sua mudança, Ary foi surpreendido com a cobrança de três meses de cotas condominiais em 

atraso. Inconformado com a situação, Ary tentou, sem sucesso, entrar em contato com o vendedor, para que este 

arcasse com os mencionados valores. 

De acordo com as regras concernentes ao direito obrigacional, assinale a opção correta. 

 

a. Perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois cabe ao 

vendedor solver todos os débitos que gravem o imóvel até o momento da tradição, entregando-o livre e 

desembargado. 

b. Perante o condomínio, Ary deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de obrigação 

subsidiária, já que o vendedor não foi encontrado, cabendo ação in rem verso, quando este for localizado. 

c. Perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de 

obrigação com eficácia real, uma vez que Ary ainda não possui direito real sobre a coisa. 

d. Perante o condomínio, Ary deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de 

obrigação propter rem, entendida como aquela que está a cargo daquele que possui o direito real sobre 

a coisa e, comprovadamente, imitido na posse do imóvel adquirido. 

 

 

Questão 04 – (1,0 pontos) Tiago celebrou com Ronaldo contrato de compra e venda de dez máquinas de costura 

importadas da China. Restou acordado que o pagamento se daria em trinta e seis prestações mensais e 

consecutivas com reajuste a cada doze meses conforme taxa Selic, a ser efetuado no domicílio do credor. O 

contrato estabeleceu, ainda, a incidência de juros moratórios, no importe de 2% (dois por cento) do valor da 

parcela em atraso, e cláusula penal, fixada em 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de 

inadimplência. Após o pagamento de nove parcelas, Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial 

enviada por Ronaldo, em que se comunicava um reajuste de 30% (trinta por cento) sobre o valor da última 

parcela paga sob o argumento de que ocorreu elevada desvalorização no câmbio. Tiago não concordou com o 

reajuste e ao tentar efetuar o pagamento da décima parcela com base no valor inicialmente ajustado teve o 

pagamento recusado por Ronaldo. 

Considerando o caso acima e as regras previstas no Código Civil, assinale a afirmativa correta.  
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a. Caso Tiago consigne o valor da décima parcela por meio de depósito judicial, poderá levantá-lo 

enquanto Ronaldo não informar o aceite ou não o impugnar, desde que pague todas as despesas. 

b. Na hipótese de Tiago consignar judicialmente duas máquinas de costura com a finalidade de afastar a 

incidência dos encargos moratórios e da cláusula penal, este depósito será apto a liberá-lo da obrigação 

assumida. 

c. O depósito consignatório realizado por Tiago em seu domicílio terá o poder liberatório do vínculo 

obrigacional, isentando-o do pagamento dos juros moratórios e da cláusula penal. 

d. Tiago poderá depositar o valor referente à décima parcela sob o fundamento de injusta recusa, porém 

não poderá discutir, no âmbito da ação consignatória, a abusividade ou ilegalidade das cláusulas 

contratuais. 

 

Questão 05 – (1,0 ponto) Marcelo, brasileiro, solteiro, advogado, sem que tenha qualquer impedimento para 

doar a casa de campo de sua livre propriedade, resolve fazê-lo, sem quaisquer ônus ou encargos, em benefício de 

Marina, sua amiga, também absolutamente capaz. Todavia, no âmbito do contrato de doação, Marcelo estipula 

cláusula de reversão por meio da qual o bem doado deverá se destinar ao patrimônio de Rômulo, irmão de 

Marcelo, caso Rômulo sobreviva à donatária. A respeito dessa situação, é correto afirmar que 

 

a. diante de expressa previsão legal, não prevalece a cláusula de reversão estipulada em favor de Rômulo.  

b. no caso, em razão de o contrato de doação, por ser gratuito, comportar interpretação extensiva, a cláusula 

de reversão em favor de terceiro é válida.  

c. a cláusula em exame não é válida em razão da relação de parentesco entre o doador, Marcelo, e o terceiro 

beneficiário, Rômulo.  

d. diante de expressa previsão legal, a cláusula de reversão pode ser estipulada em favor do próprio doador ou 

de terceiro beneficiário por aquele designado, caso qualquer deles, nessa ordem, sobreviva ao donatário. 

 

Questão 06 – (1,0 ponto) Sônia, maior e capaz, decide doar, por instrumento particular, certa quantia em 

dinheiro em favor se seu sobrinho, Fernando, maior e capaz, caso ele venha a se casar com Leila. Sônia faz 

constar, ainda, cláusula de irrevogabilidade da doação por eventual ingratidão de seu sobrinho. Fernando, por sua 

vez, aceita formalmente a doação e, poucos meses depois, casa-se com Leila, conforme estipulado. No dia 

seguinte ao casamento, ao procurar sua tia para receber a quantia estabelecida, Fernando deflagra uma discussão 

com Sônia e lhe dirige grave ofensa física. A respeito da situação narrada, é correto afirmar que Fernando 

 

a. não deve receber a quantia em dinheiro, tendo em vista que a doação é nula, pois deveria ter sido 

realizada por escritura pública. 

b. deve receber a quantia em dinheiro, em razão de o instrumento de doação prever cláusula de 

irrevogabilidade por eventual ingratidão. 

c. não deve receber a quantia em dinheiro, pois dirigiu grave ofensa física à sua tia Sônia. 

d. deve receber a quantia em dinheiro, em razão de ter se casado com Leila e independentemente de ter 

dirigido grave ofensa física a Sônia. 

 

Questão 07 – (2,0 pontos) Se determinado bem locado na vigência do contrato de locação, vier a ser alienado, o 

adquirente não será obrigado a respeitar o contrato celebrado com o alienante, porque os efeitos de um contrato 

não podem atingir quem dele não participou, ainda que nesse contrato conste cláusula, devidamente registrada, 

de vigência no caso de alienação. Através desta afirmação, analise (certo ou errado) o texto explicando. ERRADO 

ARTIGO 576 CC (Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o 

contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não constar de registro). GABARIT
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Questões:  
 
 

 
1) (1,0 ponto) Suponha que Maria tenha afirmado, na presença de várias pessoas, que Joana traiu seu 
marido Carlos com o vizinho. Nesses termos, é CORRETO afirmar que Maria cometeu o crime de: 
 
a) Calúnia, admitindo-se a exceção da verdade. 
 
b) Calúnia, não se admitindo a exceção da verdade. 
 
c) Difamação, admitindo-se a exceção da verdade. 
 
d) Difamação, não se admitindo a exceção da verdade. 
 
Correta: “d” 
 
 
2) (1,0 ponto)  Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.  
 
I. Nos crimes contra a honra a pena é aumentada, se quaisquer dos crimes forem cometidos contra 
pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.   
 
II. É admissível, na calúnia, a exceção da verdade, salvo se do crime imputado, embora de ação 
pública, o ofendido foi condenado por sentença irrecorrível.  
 
III. É admissível o perdão judicial nos crimes contra a honra, caso em que o juiz deixará de aplicar a 
pena.  
 
IV. Há injúria real quando a ofensa consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo 
meio empregado, se considerem aviltantes. 
 
a) Estão corretas todas as assertivas. 
 
b) Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 
 
c) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.  
 
d) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 
 
Correta: “b” 
 
 
3) (1,0 ponto) Ronaldo é constrangido, em decorrência de grave ameaça efetuada por Pedro, a matar 
Maria, pois caso contrário Ronaldo é quem seria morto. Caso Ronaldo venha a matar Maria, o seu 
coator Pedro, além do delito de homicídio, deverá ser responsabilizado pelo seguinte crime: 
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a) Ameaça. 
 
b) Extorsão. 
 
c) Constrangimento ilegal. 
 
d) Tráfico de pessoas. 
 
Correta: “c” 
 
 
4) (1,0 ponto) Frederico,  com o intuito de obter para si uma indevida vantagem econômica, 
constrangeu Ricardo a preencher e assinar um cheque, no valor de R$ 5 mil, entregando-o 
posteriormente para ser sacado no banco. Para tanto, Frederico valeu-se de violência e grave ameaça 
exercida com o emprego de um facão. Nessa situação, é CORRETO afirmar que Frederico praticou o 
crime de: 
 
a) Extorsão, com aumento de pena decorrente do emprego de arma. 
 
b) Extorsão, sem causa de aumento de pena.  
 
c) Roubo, com aumento de pena decorrente do emprego de arma. 
 
d) Roubo, sem causa de aumento de pena. 
 
Correta: “a”.  
 
 
5) (1,0 ponto) Acerca dos crimes contra o patrimônio, leia cada um dos itens subsequentes, para em 
seguida assinalar a alternativa correta: 
 
I. No delito de furto, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode 
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a 
pena de multa, configurando o denominado “furto privilegiado”. 
 
II. Ana subtraiu maliciosamente determinada peça de roupa de alto valor de uma amiga, com a intenção 
tão só de utilizá-la em uma festa de casamento. Após o evento, Ana, tendo atingido seu objetivo, 
devolveu a vestimenta em perfeito estado, ao guarda-roupa de sua amiga. Nessa situação, Ana não 
responderá pelo delito de furto, uma vez que sua conduta configura um indiferente penal. 
 
III. O delito de furto será qualificado quando praticado pelo sujeito ativo durante o repouso noturno, ou 
seja, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. 
 
IV. A Lei 13.654 de 23 de abril de 2018 alterou o Decreto-Lei n.º 2.848/40 (Código Penal), para dispor 
sobre o crime de furto qualificado, quando praticado com emprego de arma de fogo, explosivo ou 
artefato análogo.  
 
 
a) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV. 
 
b) Estão corretas as assertivas I, III e IV. 
 
c) Estão corretas as assertivas I e II. 
 
d) Estão corretas as assertivas II e IV. 
 
Correta: “c”.  
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6) (1,0 ponto) Considere quatro crimes de roubo, distintamente praticados nas seguintes situações: 
 
I.  Da violência resulta lesão corporal grave. 
 
II. O agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.     
 
III. Da violência resulta morte.  
 
IV. A violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. 
 
De acordo com a ordem apresentada, assinale a alternativa que apresenta a mais exata classificação 
dessas situações: 
 
a) Qualificadora; causa de aumento; qualificadora; causa de aumento. 
 
b) Causa de aumento; qualificadora; qualificadora; causa de aumento. 
 
c) Causa de aumento; causa de aumento; qualificadora; qualificadora.  
 
d) Qualificadora; qualificadora; qualificadora; causa de aumento.  
 
Correta: “a” 
 
 
 
7) (1,0 ponto) Leia atentamente cada uma das situações apresentadas, para em seguida julgar os itens 
corretos.  
 
 
I. Lucas e João, agindo em comum acordo, apontaram uma arma para Carlos, exigindo a entrega de 
seu celular. Quando João encostou a arma no corpo de Carlos, este acabou reagindo, entrando em luta 
corporal com Lucas e João, recusando-se a entregar seu pertence. Durante a confusão, acabou 
ocorrendo um disparo involuntário e a arma portada por João atingiu Carlos, que veio a falecer. Em 
seguida, Lucas e João fugiram, todavia sem levar coisa alguma. A situação narrada traduz o crime de 
latrocínio consumado. 
 
II. Marcos, munido de arma de fogo atira em Magno, matando-o, com o propósito de roubar seu carro. 
Contudo, logo após assumir a direção do veículo para empreender fuga, Marcos colide com um carro 
que vinha na direção oposta e acaba sendo preso. De acordo com a situação apresentada, Marcos 
cometeu o crime de latrocínio tentado.  
 
III. Bento, pretendendo haver para si o notebook de Maria, aproxima-se desta, e apontando uma faca, 
exige a entrega do objeto, sob pena de feri-la. Maria, sentindo-se ameaçada, entrega o objeto e Bento 
consegue fugir de posse do notebook. A conduta praticada por Bento configura o crime de roubo, com 
aplicação da causa de aumento de pena pelo emprego de arma. 
 
IV. Roberto tinha a intenção de praticar a subtração patrimonial não violenta do automóvel de Geraldo. 
No entanto, durante a execução do crime, estando Roberto já dentro do veículo, Geraldo apareceu e foi 
correndo em direção ao veículo. Roberto, para assegurar a detenção do automóvel, ameaçou Geraldo 
gravemente, a fim de assegurar a detenção do carro para si, conseguindo assim, cessar a ação da 
vítima e se evadir do local. Nessa situação, a conduta de Roberto configura o crime de roubo impróprio.  
 
Está(ao) correta(as) a(s) assertiva(s): 
 
a) II e III. 
 
b) I e IV. 
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c) II, III e IV. 
 
d) I, II, III e IV. 
 
Correta: “b”. 
 
 

8) (0,5 ponto) Antônio utilizava diariamente o serviço de manobrista de determinado shopping 

center para estacionar seu carro. Lara, frequentadora do mesmo local, passou a observar a rotina 

de Antônio e, certa tarde, se apresentou ao manobrista como namorada daquele, informando que 

havia vindo buscar o carro a pedido do namorado. O manobrista entregou as chaves do carro a 

Lara, que entrou no veículo e saiu da garagem do estabelecimento em alta velocidade. A conduta 

de Lara caracteriza crime de:  
 
a) estelionato 
 
b) furto mediante fraude 
 
c) extorsão 
 
d) furto com abuso de confiança 
 
Correta: “a” 
 
 

9) (0,5 ponto) De acordo com os crimes contra o patrimônio previstos no Código Penal e conforme as 

explicações realizadas em sala de aula, considera-se FAMULATO  o furto: 
 
a) de gados pertencentes a terceira pessoa, espalhados por currais. 
 
b)  praticado em estado de extrema miserabilidade, para matar a fome e evitar perigo maior decorrente 
da ausência de alimentação, situação em que há estado de necessidade. 
 
c)  praticado pelo empregado, aproveitando-se de tal situação, de bens pertencentes ao 
empregador. 
 
d) de energia elétrica. 
 
Gabarito: “c” 
 
 
 
 
Boa Prova! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL III - GABARITO Data: 13/06/18 
Professor(a): Talita Neri Turma: 4.º 

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 ponto) Suponha que Maria tenha afirmado, na presença de várias pessoas, que Joana traiu seu 
marido Carlos com o vizinho. Nesses termos, é CORRETO afirmar que Maria cometeu o crime de: 
 
a) Calúnia, admitindo-se a exceção da verdade. 
 
b) Calúnia, não se admitindo a exceção da verdade. 
 
c) Difamação, não se admitindo a exceção da verdade. 
 
d) Difamação, admitindo-se a exceção da verdade. 
 
Correta: “c” 
 
 
 
2) (1,0 ponto)  Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.  
 
I. Nos crimes contra a honra a pena é aumentada, se quaisquer dos crimes forem cometidos contra 
pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.   
 
II. É admissível, na calúnia, a exceção da verdade, salvo se do crime imputado, embora de ação 
pública, o ofendido foi condenado por sentença irrecorrível.  
 
III. É admissível o perdão judicial nos crimes contra a honra, caso em que o juiz deixará de aplicar a 
pena.  
 
IV. Há injúria real quando a ofensa consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo 
meio empregado, se considerem aviltantes. 
 
a) Estão corretas todas as assertivas. 
 
b) Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.  
 
c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 
 
d) Estão corretas apenas as assertivas I e IV. 
 
Correta: “d” 
 
3) (1,0 ponto) Ronaldo é constrangido, em decorrência de grave ameaça efetuada por Pedro, a matar 
Maria, pois caso contrário Ronaldo é quem seria morto. Caso Ronaldo venha a matar Maria, o seu 
coator Pedro, além do delito de homicídio, deverá ser responsabilizado pelo seguinte crime: 
 GABARIT
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a) Constrangimento ilegal. 
 
b) Extorsão. 
 
c) Ameaça. 
 
d) Tráfico de pessoas. 
 
Correta: “a” 
 
 
4) (1,0 ponto) Frederico,  com o intuito de obter para si uma indevida vantagem econômica, 
constrangeu Ricardo a preencher e assinar um cheque, no valor de R$ 5 mil, entregando-o 
posteriormente para ser sacado no banco. Para tanto, Frederico valeu-se de violência e grave ameaça 
exercida com o emprego de um facão. Nessa situação, é CORRETO afirmar que Frederico praticou o 
crime de: 
 
a) Extorsão, sem causa de aumento de pena.  
 
b) Extorsão, com aumento de pena decorrente do emprego de arma. 
 
c) Roubo, com aumento de pena decorrente do emprego de arma. 
 
d) Roubo, sem causa de aumento de pena. 
 
Correta: “b”.  
 
 
5) (1,0 ponto) Acerca dos crimes contra o patrimônio, leia cada um dos itens subsequentes, para em 
seguida assinalar a alternativa correta: 
 
I. No delito de furto, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode 
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a 
pena de multa, configurando o denominado “furto privilegiado”. 
 
II. Ana subtraiu maliciosamente determinada peça de roupa de alto valor de uma amiga, com a intenção 
tão só de utilizá-la em uma festa de casamento. Após o evento, Ana, tendo atingido seu objetivo, 
devolveu a vestimenta em perfeito estado, ao guarda-roupa de sua amiga. Nessa situação, Ana não 
responderá pelo delito de furto, uma vez que sua conduta configura um indiferente penal. 
 
III. O delito de furto será qualificado quando praticado pelo sujeito ativo durante o repouso noturno, ou 
seja, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. 
 
IV. A Lei 13.654 de 23 de abril de 2018 alterou o Decreto-Lei n.º 2.848/40 (Código Penal), para dispor 
sobre o crime de furto qualificado, quando praticado com emprego de arma de fogo, explosivo ou 
artefato análogo.  
 
a) Estão corretas as assertivas I, II, III e IV. 
 
b) Estão corretas as assertivas I, III e IV. 
 
c) Estão corretas as assertivas II e IV. 
 
d) Estão corretas as assertivas I e II. 
 
 
Correta: “d”.  
 GABARIT

O



 

6) (1,0 ponto) Considere quatro crimes de roubo, distintamente praticados nas seguintes situações: 
 
I.  Da violência resulta lesão corporal grave. 
 
II. O agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.     
 
III. Da violência resulta morte.  
 
IV. A violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. 
 
De acordo com a ordem apresentada, assinale a alternativa que apresenta a mais exata classificação 
dessas situações: 
 
a) Causa de aumento; qualificadora; qualificadora; causa de aumento. 
 
b) Qualificadora; causa de aumento; qualificadora; causa de aumento. 
 
c) Causa de aumento; causa de aumento; qualificadora; qualificadora.  
 
d) Qualificadora; qualificadora; qualificadora; causa de aumento.  
 
Correta: “b” 
 
 
7) (1,0 ponto) Leia atentamente cada uma das situações apresentadas, para em seguida julgar os itens 
corretos.  
 
 
I. Lucas e João, agindo em comum acordo, apontaram uma arma para Carlos, exigindo a entrega de 
seu celular. Quando João encostou a arma no corpo de Carlos, este acabou reagindo, entrando em luta 
corporal com Lucas e João, recusando-se a entregar seu pertence. Durante a confusão, acabou 
ocorrendo um disparo involuntário e a arma portada por João atingiu Carlos, que veio a falecer. Em 
seguida, Lucas e João fugiram, todavia sem levar coisa alguma. A situação narrada traduz o crime de 
latrocínio consumado. 
 
II. Marcos, munido de arma de fogo atira em Magno, matando-o, com o propósito de roubar seu carro. 
Contudo, logo após assumir a direção do veículo para empreender fuga, Marcos colide com um carro 
que vinha na direção oposta e acaba sendo preso. De acordo com a situação apresentada, Marcos 
cometeu o crime de latrocínio tentado.  
 
III. Bento, pretendendo haver para si o notebook de Maria, aproxima-se desta, e apontando uma faca, 
exige a entrega do objeto, sob pena de feri-la. Maria, sentindo-se ameaçada, entrega o objeto e Bento 
consegue fugir de posse do notebook. A conduta praticada por Bento configura o crime de roubo, com 
aplicação da causa de aumento de pena pelo emprego de arma. 
 
IV. Roberto tinha a intenção de praticar a subtração patrimonial não violenta do automóvel de Geraldo. 
No entanto, durante a execução do crime, estando Roberto já dentro do veículo, Geraldo apareceu e foi 
correndo em direção ao veículo. Roberto, para assegurar a detenção do automóvel, ameaçou Geraldo 
gravemente, a fim de assegurar a detenção do carro para si, conseguindo assim, cessar a ação da 
vítima e se evadir do local. Nessa situação, a conduta de Roberto configura o crime de roubo impróprio.  
 
Está(ao) correta(as) a(s) assertiva(s): 
 
a) I e IV. 
 
b) II e III. 
 
c) II, III e IV. GABARIT
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d) I, II, III e IV. 
 
Correta: “a”. 
 

 

8) (0,5 ponto) Antônio utilizava diariamente o serviço de manobrista de determinado shopping 

center para estacionar seu carro. Lara, frequentadora do mesmo local, passou a observar a rotina 

de Antônio e, certa tarde, se apresentou ao manobrista como namorada daquele, informando que 

havia vindo buscar o carro a pedido do namorado. O manobrista entregou as chaves do carro a 

Lara, que entrou no veículo e saiu da garagem do estabelecimento em alta velocidade. A conduta 

de Lara caracteriza crime de:  
 
a) furto com abuso de confiança 
 
b) furto mediante fraude 
 
c) extorsão 
 
d) estelionato 
 
Correta: “d” 
 

 

9) (0,5 ponto) De acordo com os crimes contra o patrimônio previstos no Código Penal e conforme as 

explicações realizadas em sala de aula, considera-se FAMULATO  o furto: 
 
a) de gados pertencentes a terceira pessoa, espalhados por currais. 
 
b) praticado em estado de extrema miserabilidade, para matar a fome e evitar perigo maior decorrente 
da ausência de alimentação, situação em que há estado de necessidade. 
 
c) de energia elétrica. 
 
d) praticado pelo empregado, aproveitando-se de tal situação, de bens pertencentes ao 
empregador. 
 
Gabarito: “d” 
 
 
 
 

Boa Prova! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL I - GABARITO Data: 08/06/18 
Professor(a): Douglas Medeiros dos Santos Turma: 4º 

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) Cláudia ajuizou uma ação de cobrança em face de Cláudio, em razão da existência de uma 

dívida vencida e não quitada. Preenchidos os requisitos essenciais da petição inicial, e não sendo o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designou audiência de conciliação, com 

antecedência de 40 (quarenta) dias, citando-se então o réu com 20 (vinte) dias de antecedência. 

Diante dessa situação hipotética, e de acordo com o CPC, é correto afirmar que:  

a) houve erro no procedimento do juiz, pois a audiência deveria ter sido designada com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; 

b) houve erro no procedimento do juiz, pois o réu deve ser citado com 30 (trinta) dias de 

antecedência; 

c) não houve qualquer erro no procedimento do juiz, sendo certo que a audiência deve ser realizada, 

ainda que ambas as partes manifestem, expressamente, desinteresse na composição consensual; 

CORRETA = d) não houve erro no procedimento adotado, já que poderá haver mais de uma sessão 

destinada à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira 

sessão. 

2. (1,0) Citação é o ato processual pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado 

para INTEGRAR a relação processual, assim, ocorrendo de forma regular, consubstancia-se em 

pressuposto de VALIDADE do processo, analise as seguintes assertivas e assinale a única correta: 

a) O comparecimento espontâneo do réu ou do executado não supre a falta ou a nulidade da 

citação, em razão desta ser pressuposto de validade do processo. 

b) Tratando-se de processo de conhecimento, rejeitada a alegação de nulidade da citação, o réu não 

será considerado revel, pois, manifestou-se no processo. 

CORRETA =c) 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. 

 d) Em regra, não serão citados os noivos, nos cinco primeiros dias seguintes ao casamento. GABARIT
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3. (1,0) Segundo o CPC, a revelia ocorre quando não se apresenta a contestação e seus efeitos 

podem ocorrer ou não, dependendo de cada situação fática, e, o mais importante, mesmo se 

operando a revelia e seu efeito de presunção de veracidade da alegação fática trazida na inicial, não 

se terá necessariamente o julgamento procedente do pedido, sobre a espécie, analise as seguintes 

alternativas a assinale a correta: 

a) Decretado os efeitos da revelia, o réu revel não mais poderá se manifestar no processo. 

b) Decretado os efeitos da revelia, o réu revel, em qualquer momento processual poderá praticar os 

atos processuais indispensáveis à produção de provas de seu interesse. 

CORRETA = c) Sendo o réu revel, e operando-se o requerimento de produção de prova em 

momento processual oportuno, não proceder-se-á julgamento antecipado do mérito. 

d) Sendo o réu revel, reputar-se-ão verdadeiros as matérias de direito alegadas pelo autor, pois os 

fatos, obrigatoriamente, deverão ser provados. 

 

4. (1,0) Toda vez que o autor ingressa com uma ação, tem ele o condão de pedir ao magistrado um 

pronunciamento contra o réu. O réu, por sua vez, tem por objetivo, se furtar da responsabilidade 

daqueles fatos, buscando a improcedência do pedido do autor. Ocorre que o réu pode se valer do 

mesmo processo para buscar não apenas a improcedência do pedido do autor, mas objetivar um 

verdadeiro contra ataque ao autor, assinale a assertiva correta: 

a) Nos procedimento comum, da lei 13.105/2015, quando o autor desiste da ação, a reconvenção 

será arquivada. 

b) Como a reconvenção se dá no mesmo momento processual da defesa do réu, para reconvir o réu 

deve, necessariamente, contestar os pedidos do autor. 

c) Nos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis, quando o autor desiste da ação, a reconvenção 

continua seu trâmite normalmente. 

CORRETA = d) Sendo o que ocorre na ação monitória uma exceção, em regra, admite-se a 

reconvenção da reconvenção. 

 

5. (2,0) Sobre a Fase Instrutória, a fase de produção de provas, ainda que uma prova não seja 

especificadamente previstas no CPC seria possível as partes emprega-las? Há algum critério para 

isso? Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, qual é a ordem de produção das 

provas orais? 
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RESPOSTA ESPERADA: Ainda que uma prova não seja especificadamente prevista no CPC, sim, é 

perfeitamente possível que as partes as empreguem, para tanto, como critério legitimador de seu 

uso, basta que seja um meio de prova considerado moralmente aceito (Art. 369 do CPC). 

Na Audiência de Instrução e Julgamento, preferencialmente, a ordem de produção das provas orais 

é a seguinte: Primeiro: o perito e os assistentes técnicos, prestando esclarecimento, quando não 

puderem o fazer por escrito. Segundo: As partes, o autor depois o réu. Terceiro: as testemunhas 

arroladas pelo autor e após as testemunhas arroladas e pelo réu (Art. 361 do CPC). 

 

Aluno (a): ______________________________________________________________. 

 

 

6. (2,0) Quais são os elementos essenciais da sentença? Em alguma sentença há a possibilidade de 

dispensa de algum desses elementos? Quais e por quê? De que maneira são classificadas as 

sentenças definitivas? Explique cada uma: 

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: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal I Data: 11/06/18 
Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 4º 

Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 
Observações: 1) Não é permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de 
material impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e 
devidamente guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas 
respeitando o espaço correspondente, logo abaixo do enunciado; 5) Questão respondida com “sim” ou “não”, sem 
a devida justificativa, será atribuída nota “ZERO”; 6) Nas questões de assinalar, marque somente uma alternativa 
correta; 7) Questão rasurada ou com mais de uma alternativa marcada será atribuída nota “ZERO”.  
 
 
1) Na noite de 15/04/2017, quando estava em um bar da cidade de Catalão/GO, Maria 
(maior e capaz) foi vítima de crime de calúnia (art. 138 do Código Penal) cometido por seu 
ex-namorado - Fábio. No dia seguinte, inconformada com o fato, de posse da prova do 
crime e sabendo que seu ex-namorado era o autor, Maria procura um advogado para 
receber orientações de como proceder. O advogado disse a Maria que o crime de calúnia é 
de ação penal privada e que ela tinha a faculdade de processar criminalmente Fábio, mas 
que isso deveria ser feito dentro do prazo de 6 (seis) meses contados a partir da data em 
que ela soube quem era o autor do crime. 
 Com relação à situação hipotética descrita, considerando o que dispõe a doutrina 
pátria e o Código de Processo Penal, responda: 
 
a) (Valor: 1,00 ponto) Para saber qual a espécie de ação penal para o crime de calúnia, o 
advogado contratado por Maria realizou a pesquisa de acordo com o regramento 
estabelecido pelo legislador penal e processual penal. Seguindo o regramento estabelecido 
pelo legislador, explique como se sabe se um crime é de ação penal pública incondicionada 
ou condicionada ou de ação privada? 
 
Gabarito: Em regra geral todo crime é de ação penal pública incondicionada. Quando 
condicionada a ação, é encontrada a referência expressa: “somente se procede 

mediante representação” ou “somente se procede mediante requisição do Ministro da 

Justiça”. Da mesma forma, quando a ação for privada, a referência é que “somente se 

procede mediante queixa”. 
Assim, por exclusão, quando não houver referência a “queixa” ou 

“representação/requisição”, o crime será de ação penal pública incondicionada. 
 
b) (valor: 1,00 ponto) O advogado disse a Maria que ela tinha a faculdade de processar 
criminalmente Fábio. Esta informação relaciona-se diretamente a um dos princípios da ação 
penal privada. Indique qual é esse princípio, explicando-o de forma objetiva. 
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Gabarito: Princípio da oportunidade ou conveniência da ação penal de iniciativa 
privada – por conta deste princípio, cabe ao ofendido ou ao seu representante legal o 
juízo de oportunidade ou conveniência acerca do oferecimento (ou não) da queixa-
crime. Consiste, pois, na faculdade que é outorgada ao titular da ação penal para 
dispor, sob determinadas condições, de seu exercício, com independência de que se 
tenha provado a existência de um fato punível contra um autor determinado. (LIMA, 
2017, p. 239). 
 
c) (valor: 1,00 ponto) A partir da informação repassada pelo advogado, indique qual a data 
de início e qual a data de término do prazo para Maria oferecer a queixa-crime. Justifique 
sua resposta. 
 
Gabarito: Sabendo que Maria tinha seis meses para oferecer queixa-crime contra 
Fábio e que esse prazo é penal (contado conforme o artigo 10 do Código Penal), pois 
pode levar à decadência (causa extintiva de punibilidade) do direito de queixa: o 
primeiro dia do prazo seria 15/04/2017, pois na data do crime Maria já sabia quem era 
o autor; e o último dia do prazo seria 14/10/2017. 
 
2) (Valor: 1,00 ponto) Tayson foi indiciado pela prática de um crime de tentativa de 
homicídio, que teria como vítima Fernando. Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial 
elaborou relatório conclusivo e encaminhou o procedimento para o Ministério Público. O 
promotor com atribuição concluiu que não existiam indícios de autoria e materialidade, 
razão pela qual requereu o arquivamento. Inconformado com a manifestação, Fernando 
contratou advogado. 
 Nessa situação, o advogado contratado por Fernando poderia oferecer queixa-crime 
apta a instaurar uma ação penal privada subsidiária da pública? 
 
Gabarito: Não, pois no caso da prática de um crime de ação penal pública, somente 
se o Ministério Público ficar inerte, o ofendido passa a deter legitimidade ad causum 
para o exercício da ação penal privada subsidiária da pública. No caso apresentado, o 
Ministério Público não ficou inerte, haja vista que pediu o arquivamento do Inquérito 
Policial, pois concluiu que não existiam indícios de autoria e materialidade. Sendo 
assim, ainda que o advogado oferecesse queixa-crime subsidiária, esta deveria ser 
rejeitada pelo juiz competente (não seria apta a instaurar ação penal privada 
subsidiária da pública). 
 
3) (valor: 1,00 ponto) Segundo a doutrina, é possível conceituar a ação penal como o 
direito do Estado-acusação ou da vítima de ingressar em juízo, pretendendo a prestação 
jurisdicional, consistente na aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Sobre 
a ação penal, a legislação vigente dispõe: 
a) A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada 
pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do 
processo. 
b) A ação de iniciativa privada é promovida exclusivamente mediante denúncia do 
ofendido. GABARIT
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c) No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o 
direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao Ministério Público.  
d) A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do Ministro 
da Justiça. 
e) A ação pública é promovida pelo ofendido, dependendo, quando a lei o exige, de 
representação do Ministério Público ou de requisição do Ministro da Justiça. 
 
4) (Valor: 1,00 ponto) Em caso de ação penal de iniciativa pública condicionada, analise as 
seguinte afirmativas: 
I) a ausência de representação impede o início do processo, mas permite a instauração de 
inquérito policial desde que mediante requisição judicial. 
II) o direito de representação deve ser exercido dentro do prazo de seis meses, contado do dia 
da prática da infração penal. 
III) A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato 
e da autoria. 
IV) a representação será retratável até a publicação da sentença. 
 
 Estão corretas as assertivas: 
a) I e III, apenas. 
b) III, apenas. 
c) IV, apenas. 
d) II e IV, apenas. 
e) II, III e IV, apenas. 
 
5) (valor: 1,00 ponto) A _____________ é a perda do direito de prosseguir no exercício da 
ação penal privada em virtude da negligência do querelante, com a consequente extinção da 
punibilidade nas hipóteses de ação penal exclusivamente privada e de ação penal privada 
personalíssima. Tem natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade. 
 
 Complete a lacuna e assinale a alternativa correta: 
a) Prescrição. 
b) Renúncia. 
c) Decadência. 
d) Perdão. 
e) Perempção. 
 
6) (Valor: 1,00 ponto) Nos crimes de ação privada, no caso de morte do ofendido ou quando 
declarado ausente, se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá 
preferência, numa ordem legal estabelecida pelo artigo 31 do Código de Processo Penal,  
a) o parente mais próximo na ordem de vocação sucessória. 
b) o cônjuge, que poderá prosseguir na ação penal. 
c) a figura do ascendente, em face dos vínculos fraternos. 
d) a figura do descendente, com o direito de apenas prosseguir. 
e) o representante legalmente constituído para o fim. 
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LEGISLAÇÃO – Contagem de prazo  

Código de Processo Penal Código Penal 

Art. 798.  Todos os prazos correrão em cartório e serão 

contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, 

domingo ou dia feriado. 

        § 1o  Não se computará no prazo o dia do começo, 

incluindo-se, porém, o do vencimento. 

        § 2o  A terminação dos prazos será certificada nos autos 

pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda 

que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em 

que começou a correr. 

        § 3o  O prazo que terminar em domingo ou dia feriado 

considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. 

Art. 10 - O dia do começo 

inclui-se no cômputo do 

prazo. Contam-se os dias, os 

meses e os anos pelo 

calendário comum. 

 

 

Boa prova! 
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Formulário de Prova Valor: 8,0 
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Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 
 
Questão 1) 1 ponto 
A respeito da participação da Comissão de Licitação no procedimento licitatório, sabe-se que ela é 
composta por uma equipe de servidores públicos que serão responsáveis pela condução de importantes 
atos do certame. Tendo em vista os itens abaixo, marque a alternativa correta: 
 
A) A comissão de licitação exerce função extremamente importante durante a realização do procedimento 
licitatório, incluindo as fases de homologação e adjudicação do certame. 
 
B) No Direito Administrativo, em virtude da necessidade de respeito aos princípios que regem a 
Administração Pública, admite-se apenas a designação de comissão de licitação permanente, que é 
aquela designada para o julgamento de todas as licitações do órgão ou entidade. No caso, visa-se evitar a 
designação de comissão específica para cada licitação, evitando-se favorecimentos indevidos. 
 
C) Para garantir uma melhor eficiência nos trabalhos, a comissão de licitação deverá ser formada por no 
mínimo cinco membros, sendo pelo menos três deles servidores integrantes do quadro de agentes 
permanentes dos órgãos da Administração Pública. 
 
D) No tocante à licitação modalidade convite, nas pequenas unidades administrativas e em face da 
exiguidade de pessoal disponível, poderá a comissão de licitação ser substituída por servidor 
formalmente designado pela autoridade competente. 
 
 
 
Questão 2) 1 ponto 
A respeito da inexigibilidade e dispensa de licitação, marque a alternativa correta: 
 
A) Quando houver inviabilidade de se realizar o procedimento licitatório em decorrência da aquisição de 
material ser possível apenas com fornecedor exclusivo, ou seja, com uma pessoa específica apenas, diz-
se que a licitação é dispensada.  
 
B) No caso de contratação de serviço técnico especializado, para que a licitação se torne inexigível, 
quatro requisitos deverão estar presentes simultaneamente: o serviço técnico deverá estar 
disposto na lei 8.666/93; natureza singular do serviço, ou seja, não pode ser um serviço prestado 
por qualquer profissional; notória especialização do contratado; e o serviço não deve ser de 
publicidade ou de divulgação. 
 
C) A fim de se preservar o princípio da moralidade, não se admite inexigibilidade para contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo, mesmo 
sendo consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
 
D) Atualmente, tanto a jurisprudência quanto a doutrina não admitem a utilização do denominado 
credenciamento como forma de contratação. 
 
 GABARIT

O



 

 
Questão 3) Vale 1 ponto 
A respeito da modalidade licitatória do pregão, marque a alternativa correta: 
 
A) Diferentemente das modalidades licitatórias previstas na lei 8.666/1993, o pregão apresenta apenas a 
fase externa, o que decididamente garante mais eficiência e celeridade para a contratação por parte da 
Administração Pública. 
 
B) A fim de se preservar os princípios que regem o Direito Administrativo, a lei exige que o pregoeiro seja 
servidor estatutário. 
 
C) De acordo com a lei, encerrada a competição entre os licitantes pela proposta de menor valor, 
caberá ao pregoeiro abrir o envelope de habilitação apenas daquele classificado em primeiro lugar. 
Tal medida visa propiciar celeridade e eficiência. 
 
D) Após a decisão dos recursos administrativos, a autoridade competente fará a homologação do pregão, 
para apenas depois adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor. No caso, segue-se o mesmo 
procedimento disposto na lei 8.666/1993. 
 
 
 
Questão 4) Vale 1 ponto 
A doutrina costuma afirmar que as cláusulas exorbitantes são efetivamente responsáveis por diferenciar os 
contratos administrativos em relação aos contratos de direito privado. No caso, tratam-se de cláusulas 
decorrentes do princípio da supremacia do interesse público, sendo ainda prerrogativas de direito público. 
A respeito das cláusulas exorbitantes, marque a alternativa correta: 
 
A) Em relação à fiscalização do contrato administrativo por parte da Administração Pública, além 
de um dever, também pode ser considerada uma cláusula exorbitante, consubstanciada no poder-
dever da Administração em acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um 
representante especialmente designado. 
 
B) A rescisão unilateral do contrato administrativo é expressamente vedada pela lei 8.666/1993, haja vista 
se tratar de um verdadeiro abuso, capaz de prejudicar sobremaneira o particular contratado. 
 
C) Por ser uma típica cláusula exorbitante, a alteração unilateral do contrato não necessita ser motivada, 
em que pese haver a necessidade de respeitar a natureza do contrato. 
 
D) Em relação à aplicação de sanções pela Administração Pública, a pena de advertência pode ser 
cumulada com as demais penas, como por exemplo, com a pena de suspensão temporária de participação 
em licitação. 
 
 
 
Questão 5) Vale 1 ponto 
Temática importante sobre os contratos administrativos é o “Recebimento do Objeto”. Nos termos do art. 
76 da lei 8.666/1993, o recebimento do objeto corresponde ao momento em que a Administração certifica 
que o contratado cumpriu com todas as suas obrigações, ou seja, forneceu os bens, prestou os serviços 
ou executou as obras. 
Nesse sentido, marque a alternativa correta: 
 
A) A fim de não prejudicar o particular contratado, a doutrina não admite o denominado “recebimento 
provisório do objeto”. 
 
B) Regra geral, a Administração Pública não recebe provisoriamente o objeto do contrato administrativo, 
recebendo-o definitivamente de maneira imediata. Apenas excepcionalmente, quando as circunstâncias 
fáticas exigirem, a Administração poderá realizar o recebimento provisório. 
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C) Em determinadas situações expressamente dispostas na lei 8.666/1993, o recebimento 
provisório do objeto poderá ser dispensado pela Administração. Um dos exemplos é o recebimento 
de gêneros perecíveis e alimentação preparada. 
D) Não se admite o chamado recebimento tácito do objeto do contrato administrativo, inclusive quando a 
Administração não providencia o recebimento nos prazos estabelecidos. 
 
 
 
 

Questão 6) Vale 1 ponto 
 
Ao iniciar a construção de um prédio público, o empreiteiro contratado notou que o solo do local da obra 
era extremamente rochoso, ao contrário do disposto no projeto da Administração, que apontava o solo 
como arenoso. Tal descoberta encareceu demasiadamente a realização da obra, gerando prejuízos ao 
empreiteiro. Tal desequilíbrio pode dar causa à teoria da imprevisão, que basicamente tem aplicação 
quando, no curso do contrato, ocorrerem eventos excepcionais e imprevisíveis que provoquem o 
desequilíbrio das condições econômico-financeiras dispostas no contrato administrativo. 
Tendo em vista o caso narrado acima, marque a opção que retrata o risco ou álea que justifica a aplicação 
da teoria da imprevisão: 
 
A) Interferências imprevisíveis 
 
B) Fato da Administração 
 
C) Fato do príncipe 
 
D) Caso fortuito ou força maior 
 
 
 
Questão 7) Vale 1 ponto 
Um motorista devidamente concursado da prefeitura municipal de Pedra do Dragão trafegava com o 
veículo vinculado ao ente público em que trabalhava, transportando o secretário municipal de educação 
para uma reunião com os diretores das escolas públicas municipais. Registre-se que o motorista estava 
devidamente habilitado, mas como o secretário estava atrasado para a reunião, trafegava ele acima da 
velocidade permitida. Durante o trajeto, o motorista acabou colidindo o automóvel da prefeitura com outro 
veículo de um particular que avançou indevidamente o sinal vermelho. Após a lenta recuperação médica, o 
particular resolveu processar o município de Pedra do Dragão, pleiteando uma indenização em razão dos 
gastos médicos e demais despesas com a reparação do automóvel. 
Diante do caso acima, marque a alternativa correta. 
 
A) Como a regra no direito brasileiro é a aplicação da responsabilidade civil objetiva do Estado, o Município 
de Pedra do Dragão terá que indenizar o particular, sendo possível posteriormente que o ente público 
ingresse com a ação de regresso em face do motorista, caso comprove dolo ou culpa de sua parte. 
 
B) Diante do caso narrado, o Município de Pedra do Dragão poderá alegar e provar que houve participação 
parcial da vítima (particular) na ocorrência do dano, mitigando a sua responsabilidade. De fato, o Brasil 
adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, mas também adota a teoria do risco integral, que 
impõe limites à primeira. Ademais, a jurisprudência tem admitido a aplicação do sistema de compensação 
de culpas. 

 
C) Diante do caso narrado, o Município de Pedra do Dragão poderá alegar e provar que houve 
participação parcial da vítima (particular) na ocorrência do dano, mitigando a sua responsabilidade. 
De fato, o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, mas também adota a teoria 
do risco administrativo, que impõe limites à primeira. Ademais, a jurisprudência tem admitido a 
aplicação do sistema de compensação de culpas. 
 
D) Como a regra no direito brasileiro é a aplicação da responsabilidade civil subjetiva do Estado, o 
Município de Pedra do Dragão terá que indenizar o particular, mas desde que haja a comprovação da 
culpa ou dolo do agente público. GABARIT
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Questão 8) Vale 1 ponto 
A respeito da temática do Controle da Administração Pública, observe os itens abaixo: 
 
I – Quanto ao momento em que se realiza o controle, admite-se a existência dos controles prévio, 
concomitante e posterior. 
II – O julgamento das contas dos Administradores Públicos é um exemplo de controle posterior. 
III – É permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de mérito dos atos administrativos. 
IV – O controle de legalidade pode ser apenas externo (quando realizado, por exemplo, pelo Poder 
Judiciário). 
 
Diante dos itens acima, marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
D) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
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Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 
 
Questão 1) 1 ponto 
A respeito da participação da Comissão de Licitação no procedimento licitatório, sabe-se que ela é 
composta por uma equipe de servidores públicos que serão responsáveis pela condução de importantes 
atos do certame. Tendo em vista os itens abaixo, marque a alternativa correta: 
 
A) É obrigatória a designação de uma comissão de licitação para todas as modalidades licitatórias, 
inclusive para o pregão. 
 
B) Os membros da comissão de licitação, regra geral, respondem solidariamente pelos atos 
praticados pela comissão. No entanto, caso determinado membro não concorde com o 
procedimento adotado, a sua divergência deverá ser registrada em ata, de maneira fundamentada, a 
fim de que a responsabilidade solidária pelo ato fique afastada. 
 
C) Em relação à investidura dos membros da comissão de licitação, admite-se que todos os servidores 
podem ocupar a função durante período superior a 12 meses, bastando para tanto a autorização expressa 
da autoridade competente. 
 
D) Para garantir uma melhor eficiência nos trabalhos, a comissão de licitação deverá ser formada por no 
mínimo três membros, sendo pelo menos um deles servidor integrante do quadro de agentes permanentes 
dos órgãos da Administração Pública. 
 
 
 
Questão 2) 1 ponto 
A respeito da inexigibilidade e dispensa de licitação, marque a alternativa correta: 
 
A) Seja na dispensa ou na inexigibilidade, a Administração sempre deverá justificar o motivo de 
não realizar o procedimento licitatório, assim como a razão da escolha do fornecedor e o preço que 
fora contratado. 
 
B) Haverá dispensa de licitação sempre que por algum motivo não for viável a realização do procedimento 
licitatório. Nesses casos, diz-se que a licitação é dispensável, seja pela natureza específica do negócio ou 
mesmo em razão dos objetivos visados pela Administração. 
 
C) Haverá inexigibilidade de licitação quando, mesmo havendo viabilidade de disputa ou competição, a lei 
expressamente autoriza a inexigibilidade do procedimento licitatório.  
 
D) A inexigibilidade e a dispensa de licitação são a regra em relação à contratação por parte da 
Administração Pública, posto que ao evitar a realização de um longo procedimento licitatório, estará o 
Administrador Público concretizando o princípio da eficiência, mandamento básico do Direito 
Administrativo. 
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Questão 3) Vale 1 ponto 
Com os recursos administrativos, poderão os administrados provocar a reapreciação de uma determinada 
matéria pela Administração. Trata-se de verdadeiro mandamento constitucional, expressamente disposto 
na lei nº 8.666/1993, sendo extremamente importante para que os cidadãos e aqueles que se relacionam 
de alguma forma com a Administração Pública tenham as suas pretensões analisadas pelo Poder Público. 
 
A respeito dos recursos administrativos, marque a alternativa correta: 
 
A) De acordo com a lei 8.666/1993, existem duas modalidades de recursos administrativos: o recurso em 
sentido estrito e o pedido de reconsideração. 
 
B) Em se tratando dos recursos administrativos, a lei não autoriza o efeito suspensivo em nenhuma 
ocasião, exceto se a autoridade administrativa entender pela necessidade de concessão. 
 
C) O recurso administrativo denominado de “Reconsideração” poderá ser interposto para que o contratado 
se defenda de qualquer punição que tenha sofrido, de modo que o seu julgamento será realizado pela 
autoridade hierarquicamente inferior àquela que aplicou a punição ou sanção. 
 
D) No caso do recurso administrativo denominado “Reconsideração”, o pedido de reconsideração 
será cabível no prazo de 10 dias úteis, inclusive para a modalidade licitatória “convite”. 
 
 

 
Questão 4) Vale 1 ponto 
A respeito das características dos contratos administrativos, marque a alternativa correta: 
 
A) De acordo com a lei, permite-se a subcontratação parcial total de obra, serviço ou fornecimento. No 
entanto, essa possibilidade deverá estar prevista no edital, no contrato, além de se enquadrar dentro do 
limite admitido, em cada caso, pela Administração. 
 
B) A depender do valor da contratação, poderá ser dispensada a publicação do resumo do instrumento 
contratual na imprensa oficial. 
 
C) A) Regra geral, os contratos administrativos devem ser formais e escritos. Contudo, de acordo 
com a lei, é possível que a Administração celebre um contrato verbal, mas desde que seja para 
pequenas compras de pronto pagamento, não ultrapassando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais). 
 
D) Os contratos administrativos não geram ônus financeiro. 
 
 
 
Questão 5) Vale 1 ponto 
A respeito da duração dos contratos administrativos, sabe-se que algumas situações podem ensejar a 
prorrogação do contrato. Dentre elas, citamos: a alteração do projeto ou especificações, pela 
Administração; superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; e interrupção da execução do contrato ou 
diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração. 
Diante da temática da duração dos contratos administrativos, marque a alternativa correta: 
 
A) Regra geral, os contratos administrativos podem ultrapassar o prazo dos respectivos créditos 
orçamentários, havendo uma certa liberdade para que o Administrador Público estabeleça o prazo dos 
contratos administrativos. 
 
B) A regra de que os contratos administrativos devem seguir o prazo dos respectivos créditos 
orçamentários comporta apenas uma exceção, qual seja, tratam-se dos projetos cujos produtos estejam 
contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais podem ser prorrogados se houver 
interesse da administração. GABARIT
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C) De acordo com a lei, a prorrogação do prazo dos contratos administrativos não necessita ser justificada 
por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 
 
D) Nos termos da lei 8.666/1993, há uma regra absoluta no sentido de ser impossível a celebração 
de contratos administrativos com prazo indeterminado. 
 
 
 
Questão 6) Vale 1 ponto 
 
Ao elevar a alíquota do IPI (imposto sobre produtos industrializados) sobre determinados itens, o Governo 
Federal acabou onerando demasiadamente os contratos administrativos cujo o objeto abarcava os 
produtos industrializados que tiveram as suas alíquotas majoradas. Tal desequilíbrio pode dar causa à 
teoria da imprevisão, que basicamente tem aplicação quando, no curso do contrato, ocorrerem eventos 
excepcionais e imprevisíveis que provoquem o desequilíbrio das condições econômico-financeiras 
dispostas no contrato administrativo. 
Tendo em vista o caso narrado acima, marque a opção que retrata o risco ou álea que justifica a aplicação 
da teoria da imprevisão: 
 
A) Fato do príncipe 
 
B) Fato da Administração 
 
C) Caso fortuito ou força maior 
 
D) Interferências imprevisíveis 
 
 
 
Questão 7) Vale 1 ponto 
Um motorista devidamente concursado da prefeitura municipal de Pedra do Dragão trafegava com o 
veículo vinculado ao ente público em que trabalhava, transportando o secretário municipal de educação 
para uma reunião com os diretores das escolas públicas municipais. Registre-se que o motorista estava 
devidamente habilitado e dirigindo o veículo sem desrespeitar qualquer lei de trânsito. Sucede que, de 
maneira inesperada, um pedestre se jogou sobre o automóvel, vindo a sofrer lesões graves em 
decorrência do ocorrido. Após a lenta recuperação médica, o pedestre resolveu processar o município de 
Pedra do Dragão, pleiteando uma indenização em razão dos gastos médicos e demais despesas que 
suportou. 
Diante do caso acima, marque a alternativa correta. 
 
A) Como a regra no direito brasileiro é a aplicação da responsabilidade civil objetiva do Estado, o Município 
de Pedra do Dragão terá que indenizar o pedestre, sendo possível posteriormente que o ente público 
ingresse com a ação de regresso em face do motorista, caso comprove dolo ou culpa de sua parte. 
 
B) Diante do caso narrado, o Município de Pedra do Dragão poderá alegar e provar que houve 
participação total da vítima (pedestre) na ocorrência do dano, eliminando a sua responsabilidade. 
De fato, o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, mas também adota a teoria 
do risco administrativo, que impõe limites à primeira. 
 
C) Diante do caso narrado, o Município de Pedra do Dragão poderá alegar e provar que houve 
participação total da vítima (pedestre) na ocorrência do dano, eliminando a sua responsabilidade. De fato, 
o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, mas também adota a teoria do risco 
integral, que impõe limites à primeira. 
 
D) Como a regra no direito brasileiro é a aplicação da responsabilidade civil subjetiva do Estado, o 
Município de Pedra do Dragão terá que indenizar o pedestre, mas desde que haja a comprovação da culpa 
ou dolo do agente público. GABARIT
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Questão 8) 
A respeito da temática do Controle da Administração Pública, observe os itens abaixo: 
 
I – Quanto ao momento em que se realiza o controle, não se admite a existência dos controles prévio e 
concomitante, mas apenas do controle posterior. 
II – O julgamento das contas dos Administradores Públicos é um exemplo de controle posterior. 
III – É permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de mérito dos atos administrativos. 
IV – O controle de legalidade pode ser interno (princípio da autotutela) ou externo (quando realizado, por 
exemplo, pelo Poder Judiciário). 
 
Diante dos itens acima, marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
D) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL IV - GABARITO Data: 08/06/18 
Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 5º 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. Marcelo e Sara são casados de acordo com a lei civil faz algum tempo e ano passado as brigas se 
acirraram muito, momento em que Marcelo resolveu deixar o lar e se mudar para Catalão. Logo que aqui 
chegou arrumou trabalho no comércio e, por sua simpatia, foi conquistando clientela. Entre suas clientes 
estava Lara, com quem iniciou relacionamento e em poucos meses passaram a viver como se casados 
fossem, mantendo convivência pública, duradoura e contínua. Tanto assim o é, que os amigos de Lara 
nem sabem que ele é casado no papel com outra mulher. Nesse caso hipotético narrado, é correto afirmar 
que: (1,0) 
a) Marcelo e Lara estão em relação de união estável, pelo simples fato de estarem juntos há mais de um ano, 
requisito temporal para sua configuração. 
b) Marcelo e Lara estão em relação de união estável, já que a separação de fato exclui o impedimento decorrente 
do casamento. 
c) Marcelo e Lara não estão em relação de união estável, já que apenas a separação judicial ou o divórcio 
excluiriam o impedimento decorrente do casamento. 
d) A relação de Marcelo e Lara não é união estável, mas sim concubinato, pelo fato de o estado civil de João ser 
casado. 
 

 

2. Sandro namora Luna faz 5 anos e eles começaram a morar juntos desde junho do ano passado. Receoso de 
que seu relacionamento seja considerado união estável e tenha que partilhar seu patrimônio caso se separem, 
Sandro o procura com as seguintes dúvidas: 1) Se eu não tiver nenhum documento, o que valerá em termos 
patrimoniais para a minha união estável? 2) Como será realizada uma possível divisão dos bens 
adquiridos onerosamente? Responda essas dúvidas explicando o assunto fundamentado na lei civil. 
(2,0) 
 

Caso não exista nenhum documento da união estável, a lei civil prevê que deve ser aplicado o regime legal, que é 
o de comunhão parcial de bens, segundo o artigo 1725. Uma possível divisão incidirá sobre tudo o que for 
adquirido a título oneroso durante a união, pois se presumirá que seja dos dois, meio a meio (art. 1658 CC). 
 

 

3. A Súmula Vinculante que proíbe o nepotismo é a Súmula 13 do STF, que determina o seguinte: “A nomeação 
de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na 
Administração Pública direta ou indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”. O texto 
da Súmula Vinculante 13 do STF acima transcrito aborda a questão do parentesco, que é definido pelo 
Código Civil. Assim sendo, apresente os parentes que podem ser nomeados sem que ocorra nepotismo, 
explicando sua resposta (2,0). 
 

Segundo a Súmula 13 do STF, a contratação de parentes até o terceiro grau constitui nepotismo. Assim sendo, os 
parentes que podem ser nomeados sem que ocorra o nepotismo são aqueles do quarto grau, ou seja: primo, tio-
avô, sobrinho-neto, trisavô e trineto.  
 GABARIT
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4. No voto do Dr. Carlos Roberto Fávaro, juiz de direito substituto em 2º grau, na Apelação cível n. 
0156272.37.2011.8.09.0090 do TJGO, julgado em DJ de 09/03/2017, foi apresentado o resumo do caso fático 
a seguir: “No caso em apreço, os autores protocolizaram a ação negatória de maternidade e paternidade c.c 
retificação de registro civil em desfavor dos requeridos/apelados, no bojo da qual narraram, em suma, que a Sra. 
Rosana Borges de Souza e o Sr. Saulo Pereira Lima tiveram um relacionamento amoroso, do qual nasceu Marlos 
Cardoso de Sousa, o qual conviveu com a sua genitora até completar 01 (um) ano de idade, quando, então, a 
mesma entregou-o a sua irmã Sra. Maria Luíza Cardoso Gonçalves, ora apelante, que junto com o seu esposo, 
Sr. Narciso Pedro de Sousa, resolveram registrá-lo, após o mesmo completar 06 (seis) anos de idade. Todavia, 
posteriormente, na fase da adolescência, em razão de o mesmo dar muito trabalho e cobrar com frequência a 
correta filiação do seu registro, ajuizaram, então, o aludido feito.” Tendo em vista as previsões legais e a 
jurisprudência acerca da filiação e do parentesco apresentadas em sala de aula, é de se esperar que o 
desembargador tenha votado, como o fez, no seguinte sentido: (1,0) 
a) aceitando a alegação de falsidade do registro levada a efeito pelos autores, anulando o mesmo, pois condiz 
com a verdade real e deve prevalecer sobre a socioafetividade. 
b) reconhecendo a voluntariedade do ato levado a efeito de modo espontâneo, por meio da ‘adoção à brasileira’, 

admitindo, pois, a anulação do registro de nascimento. 
c) provendo o apelo dos autores, admitindo que houve vício de consentimento quando da declaração do assento 
de nascimento, concedendo a retificação de registro civil conforme pedido por aqueles. 
d) desprovendo o apelo dos autores, uma vez que constituída a parentalidade socioafetiva por anos, tendo em 
vista que o registro se deu voluntariamente. 
 
 
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5402290.16.2017.8.09.0000 do TJGO julgado em 12/03/2018, Relatora 
Des. Amélia Martins de Araújo cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 
GUARDA, ALIMENTOS E REGULAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS 
PROVISÓRIOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. VALOR EXASPERADO. REDUÇÃO. I. Em se 
tratando de guarda de menor, a doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que deve prevalecer o 
melhor interesse da criança, razão pela qual a guarda compartilhada atende ao citado princípio. II. Para a fixação 
do valor dos alimentos, deve ser observada a necessidade do alimentando e a possibilidade financeira do 
alimentante (artigo 1.694, § 1º, do Código Civil). III. Na espécie, como a fixação dos alimentos provisionais deve 
ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, refletindo a necessidade da alimentada de quantia para 
suprir suas despesas, contudo, sem impor ao alimentante obrigação além das suas condições financeiras, deve 
ser confirmada a tutela de urgência outrora proferida, mas reduzindo o valor dos alimentos para 50% (cinquenta 
por cento) do salário-mínimo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”, 
menciona a opção por uma espécie de guarda que se caracteriza por: (1,0) 
a) não ocorrer ruptura na habitualidade, pois um dos genitores permanece residindo com a criança e o outro tem 
total flexibilidade para participar da sua vida. 
b) ocorrer a quebra da parentalidade, pois a criança não vivencia a continuidade dos relacionamentos com os 
genitores. 
c) a criança ficar fixa em uma determinada residência e seus genitores se revezarem para estar com ela 
periodicamente. 
d) ocorrer definição de horários fixos distribuídos entre um e outro genitor por sentença judicial. 
 
 
6. Solange sempre desejou adotar e, após completar 22 anos e terminar seus estudos, entendeu que é 
chegado o momento. Com esse objetivo, ela procura você para esclarecimentos, relatando que é 
divorciada, já está inscrita no Cadastro Nacional de Adoção e deseja adotar um adolescente. Baseado nas 
previsões do Estatuto da Criança e Adolescente você informaria que (1,0) 
a) O foco da adoção é o melhor interesse do menor, o que dificulta a adoção pelo fato de ser divorciada, já que a 
lei dá preferência para casais casados ou que vivam em união estável e tenham estabilidade familiar. 
b) O seu estado civil não é empecilho, mas, devido à sua idade, ela não está apta a adotar um adolescente como 
desejado, mas tão-somente uma criança. 
c) Não pode haver nenhum tipo de parentesco entre ela e o adolescente a ser adotado, visto que a lei proíbe a 
adoção nestes casos, permitindo apenas o estabelecimento da guarda. 
d) Por ser medida excepcional, a adoção só será concedida caso seja vantajosa para o menor; o que significa que 
ela deve demonstrar ter estabilidade financeira. GABARIT
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL IV - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 5º 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. Marcelo e Sara são casados de acordo com a lei civil faz algum tempo e ano passado as brigas se acirraram 
muito, momento em que Marcelo resolveu deixar o lar e se mudar para Catalão. Logo que aqui chegou arrumou 
trabalho no comércio e, por sua simpatia, foi conquistando clientela. Entre suas clientes estava Lara, com quem 
iniciou relacionamento e em poucos meses passaram a viver como se casados fossem, mantendo convivência 
pública, duradoura e contínua. Tanto assim o é, que os amigos de Lara nem sabem que ele é casado no papel 
com outra mulher. Nesse caso hipotético narrado, é correto afirmar que: (1,0) 
a) Marcelo e Lara estão em relação de união estável apesar do estado civil de João ser casado, visto que está separado 
de fato de Sara. 
b) Marcelo e Lara estão em relação de união estável, pelo simples fato de estarem juntos há mais de um ano, requisito 
temporal para sua configuração. 
c) Marcelo e Lara não estão em relação de união estável, já que a relação deles se constitui concubinato. 
d) Marcelo e Lara não estão em relação de união estável, já que apenas a separação judicial ou o divórcio excluiriam o 
impedimento decorrente do casamento. 
 

2. Sandro namora Luna faz 5 anos e eles começaram a morar juntos desde junho do ano passado. Receoso de que seu 
relacionamento seja considerado união estável e tenha que partilhar seu patrimônio caso se separem, Sandro o procura 
com as seguintes dúvidas: 1) Qual é o tempo necessário para se configurar uma união estável? 2) O critério 
dessa avaliação é objetivo ou subjetivo? Como ele se dá (baseado em quê)? Responda essas dúvidas 
explicando o assunto de acordo com a lei civil. (2,0) 
 

Na lei civil atual não há a determinação de um prazo para a configuração da união estável. Assim sendo, o critério da 
avaliação é subjetivo, seguindo-se o disposto no artigo 1.723, segundo o qual estará configurada a união estável se a 
convivência for pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Esses requisitos 
são a base para a avaliação. 
 

3. Leia com atenção trecho da seguinte ementa de julgado pelo TJGO: ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO 
PELO GRAU DE PARENTESCO (ARTIGO 226, INCISO II, CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1) 
Mantém-se a condenação pela prática do estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, circunstanciado pelo fato de o 
réu ser padrasto da vítima, afastando-se a pretensão absolutória, na situação em que o conjunto probatório, formado 
pelo depoimento de testemunhas, pela palavra da menor, e declaração de sua mãe, evidenciam a autoria do ato 
libidinoso, bem como a vulnerabilidade da vítima, em razão da sua idade, e a autoridade parental entre o acusado e a 
ofendida, independentemente de ter havido o consentimento dela, não havendo que se falar em absolvição por 
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 386, do Código de Processo Penal. REDUÇÃO DA PENA. 
INVIABILIDADE.(...) (Apelação criminal: APR 03428941520158090082, 1ª Câmara Criminal. Publicação DJ 2272 de 
22/05/2017, Julgamento 6 de Abril de 2017, Relatora dr(a). Lilia Mônica de Castro Borges Escher). O trecho da ementa 
acima transcrito aborda a questão do parentesco, que é definido pelo Código Civil. Apresente corretamente o 
tipo parentesco (sua linha e seu grau) entre o réu e a vítima do caso acima de acordo com a lei civil, explicando 
sua resposta (2,0). 
 

De acordo com a lei civil vigente, o parentesco entre o réu e a vítima do caso acima é por afinidade, sendo em linha reta 
e o grau do mesmo é o primeiro. É por afinidade tendo em vista o disposto no caput do art. 1.595 do Código Civil, 
segundo o qual se alia o cônjuge ou companheiro (padastro) aos parentes do outro (filha da esposa) pelo vínculo da 
afinidade. 
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4. No Relatório do Desembargador GERSON SANTANA CINTRA, na Apelação cível n. APELAÇÃO CÍVEL Nº 
439924-43.2013.8.09.0107 do TJGO, julgado em DJ de 02/06/2015, foi apresentado o resumo do caso fático a 
seguir: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de assento de nascimento proposta 
por WESLEY HENRIQUE RIBEIRO e DIANA TEIXEIRA GUERRA RIBEIRO, visando a declaração de nulidade do 
registro civil da menor Maria Eduarda Teixeira Ribeiro, nascida em 14/02/2008, no tocante, tão somente, à filiação 
paterna. Para tanto, explicam os requerentes terem se casado no dia 28/03/2009, quando a menor em referência, filha 
biológica da autora DIANA, já havia nascido. Dizem que, em virtude da relação conjugal, o autor WESLEY reconheceu, 
a pedido da mãe da criança, a paternidade biológica mas que, como o rompimento, ocorrido após alguns anos de 
convivência, não mais subsiste o seu interesse em constar no assento de nascimento da menor, sendo esta a causa de 
pedir da demanda.” Tendo em vista as previsões legais e a jurisprudência acerca da filiação e do parentesco 
apresentadas em sala de aula, é de se esperar que o desembargador tenha votado, como o fez, no seguinte 
sentido: (1,0) 
a) aceitando a procedência do pleito, uma vez que foi provada a falsidade do registro, o que permite vindicar estado 
contrário ao que resulta do assento de nascimento. 
b) concluindo ser ilegal a manutenção de um registro de nascimento fundado em falsidade ideológica, que não pode 
prevalecer sobre a socioafetividade. 
c) desprovendo o apelo dos autores, considerando que o registro da menor foi consciente de que ela não era sua filha 
biológica, ocorrendo a adoção à brasileira e reconhecendo que há entre pai registral e filha laços socioafetivos. 
d) provendo o apelo dos autores, já que presente a situação da adoção à brasileira, que é expediente à margem do 
ordenamento pátrio e não deve prevalecer sobre a verdade biológica real. 
 
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5320159-81.2017.8.09.0000 do TJGO julgado em 01/03/2018, Relator Des. 
Amaral Wilson de Oliveira cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA DE 
MENOR. DEFERIMENTO DE GUARDA PROVISÓRIA PARA O PAI. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREVALÊNCIA DO 
INTERESSE DA CRIANÇA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU 
ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Como cediço, a guarda de filho menor deve ser deferida em observância ao 
interesse da criança, que se sobrepõe a qualquer outro. Nessa perspectiva, tratando-se de guarda unilateral, deve ser 
deferida em favor da pessoa que revele melhores condições de proporcionar à criança a assistência educacional, 
material e emocional (CC, art. 1.583, § 2°). 2. Evidenciado, pelo conjunto probatório até então produzido nos autos, que 
o Juiz a quo deferiu a guarda ao pai da menor em face da presença dos requisitos legais autorizadores da tutela 
provisória, a confirmação da decisão agravada é medida impositiva. 3. A decisão que concede a tutela liminar consiste 
em medida afeta ao livre convencimento do julgador, na esfera do poder geral de cautela, e somente deve ser cassada 
ou reformada pelo tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade ou teratologia, o que não se vislumbra no presente 
caso. Tendo sido a decisão recorrida proferida em defesa da menor e com base no livre arbítrio e na prudência da juíza 
a quo, deve ser mantida a guarda provisória nela deferida, até que, em cognição exauriente, defina-se o melhor caminho 
a ser traçado para bem resguardar os interesses da criança. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.”, menciona a opção por uma espécie de guarda que se caracteriza por: (1,0) 
a) não ocorrer ruptura na habitualidade, pois um dos genitores permanece residindo com a criança e o outro tem total 
flexibilidade para participar da sua vida. 
b) ocorrer a quebra da parentalidade, pois a criança não vivencia a continuidade dos relacionamentos com os genitores. 
c) a criança ficar fixa em uma determinada residência e seus genitores se revezarem para estar com ela periodicamente. 
d) a criança passar um período sob a guarda física e jurídica do pai e outro período sob a guarda física e jurídica da 
mãe. 
 
6. Gerusa é mãe solteira e já se encontra desempregada há dois anos, o que faz sua situação ser extremamente 
precária. Ela já vive na casa de sua mãe, que apesar de ser extremamente amorosa com o neto, têm se mostrado 
incomodada com a situação de Gerusa. Temendo perder a guarda de seu bebê, pretende entregá-lo para 
adoção. Com esse objetivo foi procurá-lo para aconselhamento legal. Baseado nas previsões do Estatuto da 
Criança e Adolescente você informaria que: (1,0) 
a) A adoção é medida excepcional, só ocorrendo quando for impossível manter a criança com sua família natural, o que 
é o caso, diante da situação de extrema precariedade com que vivem, podendo ela vir a perder a guarda a qualquer 
momento. 
b) A opção por entregar seu bebê para adoção, caso essa ocorra, desligará o mesmo de todos os vínculos não apenas 
com Gerusa, mas também com seus parentes, a não ser os impedimentos matrimoniais.   
c) A adoção é irrevogável, significando que não cabe arrependimento de Gerusa após a sentença constitutiva de 
adoção. Sendo a única hipótese de retorno do vínculo do bebê com Gerusa o de morte dos adotantes. 
d) A preferência para adotar o bebê é da família de Gerusa, sendo o grau de parentesco conjugado com a afetividade e 
afinidade a indicar que a avó materna é a possível adotante se assim desejar. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL IV - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira Turma:   5º "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)  Tadeu, funcionário público, em razão de seu comportamento negligente, 
concorreu culposamente, para que fosse subtraído dinheiro proveniente dos cofres públicos da 
repartição em que trabalhava, mas o restituiu após a sentença penal irrecorrível, oportunidade 
em que foi responsabilizado criminalmente por sua conduta delituosa. Diante de tal fato, é 
CORRETO afirmar que Tadeu terá:  
 
a) extinta a punibilidade. 
 
b) praticado o crime de peculato furto, sem diminuição de pena. 
 
c) reduzida a pena de um a dois terços. 
 
d) reduzida a pena de metade. 
 
Correta: “d” 
 
 
2) (1,0 ponto) Os crimes contra a Administração Pública foram divididos pelo Código Penal em 
alguns capítulos: dentre eles temos os “crimes praticados pelos seus próprios integrantes” 
(funcionários), “crimes praticados por particular contra a Administração Pública” e crimes contra 
a Administração da Justiça. Nesse sentido, no que diz respeito aos crimes contra a 
Administração Pública, assinale a alternativa que traz, apenas, crimes próprios no que 
concerne ao sujeito ativo. 
 
a) Condescendência criminosa; advocacia administrativa; extravio, sonegação ou 
inutilização de livro ou documento.  
 
b) Corrupção ativa, condescendência criminosa; usurpação de função pública. 
 
c) Concussão; emprego irregular de verbas ou rendas públicas; desobediência.  
 
d) Inserção de dados falsos em sistema de informações; excesso de exação; tráfico de 
influência.  
 
Correta: “a” GABARIT
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3) (1,0 ponto) Bartolomeu, chefe de determinada repartição pública na qual trabalha Ronaldo, 
ao tomar conhecimento de que este praticou infração funcional, por indulgência, não tomou as 
providências cabíveis para responsabilizar seu subordinado, ou seja, deixou de instaurar o 
devido procedimento administrativo disciplinar para apurar a infração de Ronaldo, tendo em 
vista sua origem humilde. Nessa situação hipotética, a conduta de Bartolomeu: 
 
a) Não configura crime nenhum. 
 
b) Configura o crime de tráfico de influência. 
 
c) Configura o crime de condescendência criminosa. 
 
d) Configura o crime de advocacia administrativa. 
 
Correta: “c” 
 
 
4) (1,0 ponto) Antônio, servidor público municipal, desviou, para seu proveito próprio, a 
importância sabidamente indevida de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), que exigiu a título de tributo, 
referente ao pagamento de IPTU em atraso, feito por um contribuinte. É CORRETO afirmar que 
o servidor público municipal cometeu o seguinte crime: 
 
a) Peculato desvio. 
 
b) Excesso de exação. 
 
c) Concussão. 
 
d) Peculato mediante erro de outrem. 
 
Correta: “b” 
 
 
5) (1,0 ponto)  Relativamente ao tema dos crimes contra a administração pública, analise as 
afirmativas a seguir e em seguida assinale a opção correta. 
 
I. Considere que “A”, servidor público lotado no INSS e autorizado a utilizar o banco de dados 
da Administração Pública, tenha inserido nos bancos de dados da referida autarquia 
informações falsas a respeito de “B”, o que possibilitou a este receber quantia indevida a título 
de aposentadoria. Nessa situação hipotética “A” praticou o crime de peculato eletrônico. 
 
II. Quem oferece a um funcionário público uma vantagem indevida para determiná-lo a praticar 
um ato de ofício (funcional) comete o mesmo crime que o funcionário público que aceita tal 
quantia, em face da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal. 
 
III. Sérgio, aprovado em concurso público para o cargo de fiscal da Fazenda Pública, nomeado, 
mas ainda não empossado, comparece em estabelecimento comercial, e a pretexto de exercer 
fiscalização sobre livros fiscais exige importância em dinheiro para livrar o comerciante de 
autuação, praticando o crime de concussão.  
 
IV. Ricardo, funcionário público, visando satisfazer interesse pessoal, deixou de responsabilizar 
Alex, seu subordinado, que cometera infração administrativa no exercício do cargo. Nessa 
situação, Ricardo cometeu o crime de condescendência criminosa. GABARIT

O



 

 
Está (ão) correta (as): 
 
a) I, II, III e IV. 
 
b) I, II e IV. 
 
c) I, III e IV. 
 
d) I e III. 
 
Correta: “d” 
 
 
6) (1,0 ponto) Túlio e Gustavo são policiais rodoviários federais e estão patrulhando uma 
rodovia, momento em que decidem parar um veículo para solicitar os documentos ao motorista. 
O motorista está com os documentos do carro em ordem, mas sua habilitação está vencida. Os 
policiais esclarecem ao motorista que ele não pode continuar conduzindo o veículo, que ficará 
apreendido até que uma pessoa habilitada venha buscá-lo. O motorista oferece a quantia de 
R$ 100,00 reais para que os policiais o liberem. Os policiais então solicitam uma quantia maior 
e dizem que só o liberam mediante o pagamento de R$ 500,00 reais. O motorista diz que não 
tem essa quantia, e os policiais acabam apreendendo o veículo. Diante da situação 
apresentada, assinale a opção correta: 
 
a) O motorista cometeu o crime de corrupção ativa e os policiais não cometeram crime 
nenhum. 
 
b) O motorista não cometeu crime nenhum e os policiais cometeram o crime de corrupção 
passiva. 
 
c) O motorista cometeu o crime de corrupção ativa, e os policiais cometeram o crime de 
corrupção passiva. 
 
d) O motorista e os policiais não cometeram nenhum crime, pois não foi efetivado o pagamento 
de dinheiro, e o carro foi regularmente apreendido. 
 
Correta: “c” 
 
 
7) (1,0 ponto) Acerca dos crimes contra a administração pública, considere os quatro crimes 
abaixo, distintamente praticados nas seguintes situações: 
 
I. Na corrupção passiva, quando o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, 
com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem.  
 
II. Na advocacia administrativa, se o interesse for ilegítimo.  
 
III. No tráfico de influência, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada 
ao funcionário.  
 
IV. No crime de resistência, se o ato, em razão da resistência, não se executa.  
 GABARIT
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De acordo com a ordem apresentada, assinale a alternativa que apresenta a mais exata 
classificação dessas situações: 
 
a) Privilégio; qualificadora; causa de aumento; qualificadora. 
 
b) Causa de aumento; qualificadora; privilégio; causa de aumento. 
 
c) Privilégio; qualificadora; qualificadora; qualificadora. 
 
d) Privilégio; causa de aumento; qualificadora; causa de aumento.  
 
Correta: “a” 
 
 
8) (1,0 ponto) A Polícia Militar recebeu informações via denúncia anônima de que 
MALANDRUS estaria comercializando drogas em sua residência, deslocando-se até o local, 
onde visualizou o sujeito na porta de sua casa. Ato contínuo, a Polícia Militar deu ordem legal 
para que MALANDRUS ficasse em posição de busca pessoal, momento em que ele correu 
para a lateral da residência e, ao ser interceptado pelos militares, os agrediu com socos e 
chutes, além de ter tentado pegar a arma de um deles, sendo, contudo, contido pelos policiais. 
Diante da casuística apresentada, é CORRETO afirmar que MALANDRUS: 
 
a) Praticou o crime de resistência. 
 
b) Praticou o crime de desobediência. 
 
c) Praticou o crime de desacato. 
 
d) Não praticou crime nenhum, tendo em vista que estava diante de um ato manifestamente 
ilegal. 
 
Correta: “a” 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Boa Prova! 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PENAL IV - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): Talita Neri C. de Oliveira Turma:   5º 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) No crime de peculato culposo, a reparação do dano antes do trânsito em julgado 
da sentença irrecorrível, deve ser considerada como: 
 
a) Causa de redução de pena de um a dois terços. 
 
b) Causa de redução de metade da pena imposta. 
 
c) Excludente de ilicitude. 
 
d) Causa de extinção da punibilidade.  
 
Gabarito: “d” 
 
2) (1,0 ponto)  Os crimes contra a Administração Pública foram divididos pelo Código Penal em 
alguns capítulos: dentre eles temos os “crimes praticados pelos seus próprios integrantes” 
(funcionários), “crimes praticados por particular contra a Administração Pública” e crimes contra 
a Administração da Justiça. Nesse sentido, no que diz respeito aos crimes contra a 
Administração Pública, assinale a alternativa que traz, apenas, crimes próprios no que 
concerne ao sujeito ativo. 
 
a) Peculato; corrupção passiva; tráfico de influência. 
 
b) Condescendência criminosa; advocacia administrativa; corrupção ativa. 
 
c) Concussão; prevaricação; desobediência. 
 
d) Excesso de exação; advocacia administrativa; emprego irregular de verbas ou rendas 
públicas. 
 
Gabarito: “d”. 
 
3) (1,0 ponto) No dia 15 de janeiro de 2018, MALANDRUS solicitou para si, de MARIA, 
vantagem consubstanciada na importância de R$ 1.500,00 a pretexto de influir em atos 
praticados por funcionários públicos no exercício de suas funções, quais sejam, policiais civis 
integrantes do Setor de Investigações da Delegacia de Polícia local. Na ocasião, MALANDRUS GABARIT
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foi contratado como advogado por MARIA, a fim de atuar na defesa de seu filho JULIANO, o 
qual foi preso temporariamente em virtude de envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que 
após a oitiva deste na Delegacia, MALANDRUS socilitou a Maria a referida importância, 
alegando que a quantia era também destinada aos policiais civis integrantes do Setor de 
Investigações para que fossem suprimidas duas ligações telefônicas interceptadas e que 
incriminavam Juliano. Posteriormente, já no dia 20 de janeiro, MALANDRUS dirigiu-se à 
residência de MARIA e recebeu, desta, a importância, que foi paga por meio de um cheque. 
Com base na casuística apresentada, é CORRETO afirmar que a conduta de MALANDRUS: 
 
a) Configura o crime de corrupção passiva, com causa de aumento de pena. 
 
b) Configura o crime de advocacia administrativa, na forma qualificada. 
 
c) Configura o crime de tráfico de influência, com causa de aumento de pena. 
 
d) Configura o crime de corrupção ativa. 
 
Gabarito: “c” 
 
 
4) (1,0 ponto) Relativamente ao tema dos crimes contra a administração pública, analise as 
afirmativas a seguir e em seguida assinale a opção correta. 
 
I. Joaquim, funcionário público, visando satisfazer interesse pessoal, deixou de responsabilizar 
Manoel, seu subordinado, que cometera infração administrativa no exercício do cargo. Nessa 
situação, Joaquim cometeu o crime de condescendência criminosa. 
 
II. Marcos, 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. Diante dessa situação, é correto 
afirmar que o servidor público municipal cometeu o crime de concussão.  
 
III. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo público, recebeu 
por erro de outrem configura o crime de peculato apropriação. 
 
IV. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao 
preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com 
outros presos ou com o ambiente externo configura o crime doutrinariamente conhecido como 
“prevaricação imprópria”.  
 
Está (ão) correta (as): 
 
a) IV. 
 
b) I, II, III e IV. 
 
c) II e IV. 
 
d) I, II e IV. 
 
Correta: “a” 
 
 GABARIT
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5) (1,0 ponto) O Título XI do Código Penal, em seu Capítulo II, dispõe sobre os crimes 
praticados por particular contra a administração em geral. Nesse sentido, sobre os crimes 
previstos no referido Capítulo, marque a alternativa CORRETA: 
 
a) No delito de “usurpação de função pública”, se do fato o agente aufere vantagem, o 
crime será majorado.  
 
b) No crime de “resistência”, se o ato, em razão da resistência, não se executa, o crime será 
qualificado. 
 
c) O crime de “corrupção ativa” será qualificado se, em razão da vantagem ou promessa, o 
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. 
 
d) No crime de desobediência, as penas cabíveis para este crime são aplicáveis sem prejuízo 
das correspondentes à violência.  
 
Correta: “b” 
 
6)  (1,0 ponto) Marilene comparece à Delegacia de polícia e valendo-se de nome suposto, 
imputa a Rodrigo, seu ex namorado, falsamente, a prática do crime de roubo, de que o sabia 
ser inocente, dando causa a instauração de investigação policial contra o mesmo. Nessa 
situação, Marilene cometeu o seguinte crime: 
 
a) Comunicação falsa de crime ou contravenção. 
 
b) Denunciação caluniosa, com causa de aumento de pena. 
 
c) Denunciação caluniosa, na forma simples. 
 
d) Comunicação falsa de crime ou contravenção, na forma qualificada. 
 
Correta: “b” 
 
7) (1,0 ponto) Josefina se apresentou na Delegacia de Polícia alegando perante a autoridade 
policial, falsamente, estar na direção de veículo automotor que se envolveu em colisão com 
outro automóvel, advindo lesões corporais em adolescentes, quando, na verdade, o veículo era 
dirigido por sua filha, Márcia. Com base na casuística apresentada, é correto afirmar que o 
caso narrado configura uma hipótese de: 
 
a) Crime formal, consumando-se no instante em que o sujeito ativo efetua autoacusação 
falsa perante a autoridade, independentemente de ser tomada alguma providência. 

b) Crime material, consumando-se no instante em que a autoridade adota alguma providência 
com a finalidade de apurar o caso.  

c) Crime material, consumando-se com a efetiva instauração de investigação ou início do 
processo contra alguém. 

d) Crime formal, consumando-se no instante em que a autoridade adota alguma providência 
para apurar o caso. 

Correta: “a” 
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8) (1,0 ponto) ROBERTO, técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Goiás, intermediou 
diretamente junto ao juiz da Comarca de Catalão, pedido de liberação de alvará em favor de 
uma empresa do ramo de produções artísticas, patrocinando interesse  privado do sócio e 
empresário Alberto. A referida empresa havia ingressado com um pedido de alvará no juízo 
infanto-juvenil da Comarca de Catalão, buscando liberar a entrada de menores entre 16 e 18 
anos no evento por ela promovido, conhecido como “micarecuia”, espécie de carnaval fora de 
hora, já que a entrada de adolescentes não era permitida por uma portaria lavrada naquele 
juízo. Nesse sentido, Roberto intermediou junto ao juiz, valendo-se de sua condição de 
funcionário, no intuito de permitir que adolescentes frequentassem tal festa. Ocorre que não 
houve demonstração de interesse ilegítimo, tendo em vista que a “micarecuia” é um evento 
legal, que faz parte do calendário oficial municipal. No entanto, não houve a concessão do 
benefício privado em favor de Alberto. Nesse sentido, com base nas informações 
apresentadas, é correto afirmar que a conduta de ROBERTO: 

a) Configura o crime de condescendência criminosa. 

b) Não configura crime nenhum, tendo em vista a não obtenção do benefício pelo particular. 

c) Configura o crime de corrupção passiva privilegiada. 

d) Configura o crime de advocacia administrativa, sendo irrelevante para fins de 
consumação a legitimidade ou ilegitimidade do interesse patrocinado. 

Correta: d 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
Boa Prova! 
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GABARITO 

1. (8,0): 

 

(1,0) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMARCA DE PETRÓPOLIS (RJ) 

14ª VARA CÍVEL 

 

Processo nº: 001.01.2018. 

Autora: ANDRESSA. 

Réu: MOACIR. 

 

SENTENÇA 

 

(2,0) I – RELATÓRIO (CORREÇÃO POR APROXIMAÇÃO – Artigo 489, 

I do CPC). 

Trata de ação de cobrança ajuizada por ANDRESSA em face de 

MOACIR, na qual a autora pleiteia, sob pretexto de ter celebrado 

contrato de mútuo, receber do réu o valor de 60.000 (sessenta mil 

reais). 

Em sede de Despacho da Inicial a Petição Inicial foi deferida, por 

conseguinte o réu foi devidamente citado e intimado da audiência 

de conciliação, esta realizada, a conciliação não restou exitosa. GABARIT
O



Em prazo suficiente o réu contestou todos os pedidos contidos na 

inicial, e, na Impugnação à Contestação, a autora se opôs em 

relação a todas as teses defensivas apresentadas pelo réu. 

Oportunamente, ambas as partes requereram a produção de prova 

oral testemunhal, arrolando testemunhas tempestivamente, na 

Decisão de Saneamento e Organização do Processo, a produção de 

prova testemunhal foi considerada pertinente e deferida, nesta 

decisão verificou-se que o processo se encontrava sem vícios ou 

nulidades a serem corrigidas e não era caso de julgamento 

antecipado do mérito, e foi designada Audiência de Instrução e 

Julgamento. 

Realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, tanto as 

testemunhas arroladas pelo autor quanto as testemunhas arroladas 

pelo réu foram ouvidas na ordem preferencial legal. 

Abertos e finalizados os debates orais, vieram-me os autos 

conclusos para sentença na forma do Artigo 366 do CPC. 

É o Relatório, passo a decidir. 

 

(3,0) II – FUNDAMENTAÇÃO (CORREÇÃO POR APROXIMAÇÃO – 

Artigo 489, II do CPC). 

Obs. 1: Como discutido em sala de aula, de acordo com a legislação 

vigente, de acordo com a norma constitucional e em harmonia com 

a doutrina, temos que a Sentença deve ser fundamentada, e que a 

fundamentação da Sentença é a prova produzida e o direito em que 

se fundamenta o pedido do autor ou o argumento da defesa do réu. 

Assim, servem como fundamentos da Sentença: dispositivos de Lei, 

jurisprudência, doutrina, a prova, os costumes e etc., mas desde 

que esses fundamentos guardem pertinência estrita e íntima 

correlação com os fatos deduzidos nos autos, nos termos do § 1º do GABARIT
O



Artigo 489 do CPC (Livre Convencimento Fundamentado), sob pena 

de nulidade da Sentença mal ou não fundamentada. 

Obs. 2: Na Fundamentação desta sentença espera-se, naturalmente, 

que o aluno apresente no mínimo um dispositivo legal para 

fundamentar a decisão que vier a prolatar. 

Obs. 3: Em relação a análise da prova testemunhal produzida, o 

aluno deverá, naturalmente, observar o critério de valor e peso da 

prova, deixando claro as razões de seu convencimento (Artigo 371 

do CPC).  

 

(2,0) III – DISPOSITIVO (CORREÇÃO POR APROXIMAÇÃO – Artigo 

489, III do CPC). 

Ante o exposto, com fulcro no Artigo 487, I do CPC JULGO 

(PROCEDENTE OU IMPROCEDENTE) O PEDIDO para condenar o réu 

MOACIR a pagar para a autora ANDRESSA O VALOR DE R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais). 

Obs. 1: Se procedente o pedido do autor, acrescido de juros legais 

(Artigo 406 do Código Civil) e correção monetária (Artigo 498 do 

Código Civil), sendo o caso, condenação a pagar as custas (Artigo 

82 e seguintes do CPC), mais fixação de condenação em honorários 

advocatícios (Artigo 85 e seguintes do CPC). 

Obs. 2: Se improcedente o pedido do autor, condenação a pagar as 

custas (Artigo 82 e seguintes do CPC), mais fixação de condenação 

em honorários advocatícios (Artigo 85 e seguintes do CPC). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Petrópolis (RJ), 12 de junho de 2018. 

Aluno (a) 

Juiz (Juíza) de Direito GABARIT
O
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1. (8,0): 

 

(1,0) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

COMARCA DE BETIM (MG) 

9ª VARA CÍVEL 

 

Processo nº: 003.03.2018. 

Autora: SIMONE. 

Réu: MARCO AURÉLIO. 

 

SENTENÇA 

 

(2,0) I – RELATÓRIO (CORREÇÃO POR APROXIMAÇÃO – Artigo 489, 

I do CPC). 

Trata de ação de cobrança ajuizada por SIMONE em face de MARCO 

AURÉLIO, na qual a autora pleiteia, sob pretexto de ter celebrado 

contrato de mútuo, receber do réu o valor de 60.000 (sessenta mil 

reais). 

Em sede de Despacho da Inicial a Petição Inicial foi deferida, por 

conseguinte o réu foi devidamente citado e intimado da audiência 

de conciliação, esta realizada, a conciliação não restou exitosa. GABARIT
O



Em prazo suficiente o réu contestou todos os pedidos contidos na 

inicial, e, na Impugnação à Contestação, a autora se opôs em 

relação a todas as teses defensivas apresentadas pelo réu. 

Oportunamente, ambas as partes requereram a produção de prova 

oral testemunhal, arrolando testemunhas tempestivamente, na 

Decisão de Saneamento e Organização do Processo, a produção de 

prova testemunhal foi considerada pertinente e deferida, nesta 

decisão verificou-se que o processo se encontrava sem vícios ou 

nulidades a serem corrigidas e não era caso de julgamento 

antecipado do mérito, e foi designada Audiência de Instrução e 

Julgamento. 

Realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, tanto as 

testemunhas arroladas pelo autor quanto as testemunhas arroladas 

pelo réu foram ouvidas na ordem preferencial legal. 

Abertos e finalizados os debates orais, vieram-me os autos 

conclusos para sentença na forma do Artigo 366 do CPC. 

É o Relatório, passo a decidir. 

 

(3,0) II – FUNDAMENTAÇÃO (CORREÇÃO POR APROXIMAÇÃO – 

Artigo 489, II do CPC). 

Obs. 1: Como discutido em sala de aula, de acordo com a legislação 

vigente, de acordo com a norma constitucional e em harmonia com 

a doutrina, temos que a Sentença deve ser fundamentada, e que a 

fundamentação da Sentença é a prova produzida e o direito em que 

se fundamenta o pedido do autor ou o argumento da defesa do réu. 

Assim, servem como fundamentos da Sentença: dispositivos de Lei, 

jurisprudência, doutrina, a prova, os costumes e etc, mas desde que 

essem fundamentos guardem pertinência estrita e íntima correlação 

com os fatos deduzidos nos autos, nos termos do § 1º do Artigo 489 GABARIT
O



do CPC (Livre Convencimento Fundamentado), sob pena de nulidade 

da Sentença mal ou não fundamentada. 

Obs. 2: Na Fundamentação desta sentença espera-se, naturalmente, 

que o aluno apresente no mínimo um dispositivo legal para 

fundamentar a decisão que vier a prolatar. 

Obs. 3: Em relação a análise da prova testemunhal produzida, o 

aluno deverá, naturalmente, observar o critério de valor e peso da 

prova, deixando claro as razões de seu convencimento (Artigo 371 

do CPC).  

 

(2,0) III – DISPOSITIVO (CORREÇÃO POR APROXIMAÇÃO – Artigo 

489, III do CPC). 

Ante o exposto, com fulcro no Artigo 487, I do CPC JULGO 

(PROCEDENTE OU IMPROCEDENTE) O PEDIDO para condenar o réu 

MOACIR a pagar para a autora ANDRESSA O VALOR DE R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais). 

Obs. 1: Se procedente o pedido do autor, acrescido de juros legais 

(Artigo 406 do Código Civil) e correção monetária (Artigo 498 do 

Código Civil), sendo o caso, condenação a pagar as custas (Artigo 

82 e seguintes do CPC), mais fixação de condenação em honorários 

advocatícios (Artigo 85 e seguintes do CPC). 

Obs. 2: Se improcedente o pedido, condenação a pagar as custas 

(Artigo 82 e seguintes do CPC), mais fixação de condenação em 

honorários advocatícios (Artigo 85 e seguintes do CPC). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Betim (MG), 13 de junho de 2018. 

Aluno (a) 

Juiz (Juíza) de Direito GABARIT
O



 

 

 

Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal II Data: 13/06/18 
Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 5ºA 

Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 
Observações: 1) Não é permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de 
material impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e 
devidamente guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas 
respeitando o espaço correspondente, logo abaixo do enunciado; 5) Questão respondida com “sim” ou “não”, sem 
a devida justificativa, será atribuída nota “ZERO”; 6) Nas questões de assinalar, marque somente uma alternativa 
correta; 7) Questão rasurada ou com mais de uma alternativa marcada será atribuída nota “ZERO”.  
 
 
1) (Valor: 1,00 ponto) Observe a imagem a seguir: 
 

 

 A imagem simboliza um policial realizando uma prisão em flagrante. O flagrante é a 

forma de prisão autorizada expressamente pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 

XI. Advém de uma relação da causalidade, pois o flagrado é surpreendido no decorrer da 

prática da infração ou momentos depois em situação de flagrância. A doutrina elenca espécies 

de flagrante. Explique o que é o flagrante preparado e o que é o flagrante forjado. 

Gabarito: Flagrante preparado é aquele pelo qual o agente é instigado a praticar o crime, 

não sabendo que está sob a vigilância atenta da autoridade ou de terceiros, que só 

aguardam o início dos atos de execução para realizar o flagrante. Nesta hipótese, o 

flagrante não poderá ser homologado, pois se trata de evidente hipótese de crime 

impossível, já que ao agente foram facilitadas as condições para que perpetrasse a 

infração, objetivando-se, deliberadamente, criar situação de flagrância; Flagrante forjado 

é aquele no qual o fato típico não foi praticado, sendo simulado pela autoridade ou pelo 

particular com o objetivo direto de incriminar falsamente alguém. Caracteriza-se pela GABARIT
O



 

absoluta ilegalidade e sujeita o responsável a responder penalmente por essa conduta. 

(AVENA, 2017) 

 

2) (Valor: 1,00 ponto) Durante instrução probatória em que se imputava a João a prática de 

um crime de peculato, foram intimados para depor, em audiência de instrução e julgamento, os 

policiais civis que participaram das investigações, a esposa de João, que tinha conhecimento 

dos fatos, e o padre para o qual João contava o que considerava seus pecados, inclusive sobre 

os desvios de dinheiro público. Preocupados, todos os intimados para depoimento foram à 

audiência, acompanhados de seus advogados, demonstrando interesse em não prestar 

declarações. 

Considerando apenas as informações narradas, assinale a afirmativa correta.  

a) Apenas o advogado da esposa de João poderá requerer que sua cliente seja eximida do 

dever de depor, devendo os demais prestar declarações.  

b) Todos os advogados poderão requerer que seus clientes sejam eximidos do dever de depor.  

c) Apenas o advogado do padre poderá buscar que ele não preste declarações, já que 

proibido, por ofício, de depor, devendo os demais prestar declarações. 

d) Apenas os advogados da esposa de João e do padre poderão requerer que seus 

clientes não sejam ouvidos na condição de testemunhas. 

e) Todas as testemunhas tem a obrigação de depor, independentemente de quem seja. 

(XXIV Exame da Ordem Unificado/2017 – questão adaptada) 

 

3) (Valor: 1,00 ponto) A cláusula constitucional do due process of law - que se destina a 

garantir a pessoa do acusado contra ações eventualmente abusivas do Poder Público tem, no 

dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas ou ilegítimas, uma de suas projeções 

concretizadoras mais expressivas, na medida em que o réu tem o impostergável direito de não 

ser denunciado, de não ser julgado e de não ser condenado com base em elementos 

instrutórios obtidos ou produzidos com desrespeito aos limites impostos pelo ordenamento 

jurídico ao poder persecutório e ao poder investigatório do Estado.  

                                                                                        (STF, HC 69912, Min. Celso de Mello). 

 A par de tal orientação jurisprudencial é possível afirmar corretamente:  

a) As provas ilícitas são inadmissíveis e a ilicitude só poderá ser excluída, excepcionalmente, 

em razão da boa fé do agente, nos casos de organização criminosa e tráfico. 

b) As provas ilícitas são inadmissíveis, sendo a doutrina pacífica no sentido de que não podem 

servir nem mesmo quando forem as únicas capazes de demonstrar a inocência do réu.  GABARIT
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c) As informações colhidas na fase do inquérito que dão esteio à acusação devem 

guardar perfeita obediência ao princípio da legalidade sobre pena de refletir na rejeição 

da denúncia por falta de justa causa produzida licitamente.  

d) As provas derivadas das ilícitas não são alcançadas pela inadmissibilidade. 

e) Em nenhuma hipótese os vícios do inquérito policial serão considerados, uma vez que se 

trata de fase administrativa que não contamina o processo penal. 

(IBADE/Delegado de Polícia Civil-AC/2017) 

 

4) (Valor: 1,00 ponto) Assinale a alternativa correta acerca da prova pericial. 

a) Quando a infração deixar vestígios, a perícia somente é dispensável se o acusado confessar 

a prática do delito. 

b) O exame de corpo de delito e outras perícias sempre deverão ser realizados por dois peritos 

oficiais, portadores de diploma de curso superior. 

c) Durante o curso do processo judicial não é admitida a indicação de assistente técnico, mas 

as partes podem formular quesitos ao perito. 

d) Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo e subtração da coisa, a 

perícia pode ser substituída pela prova testemunhal. 

e) A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela 

evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que 

declararão no auto. 

(INSTITUTO AOCP/Perito Criminal-RN/2018) 

 

5) (Valor: 1,00 ponto) Acerca da prova testemunhal, analise as seguintes afirmativas: 

I) Segundo classificação doutrinária, testemunha própria é aquela chamada para ser 

ouvida sobre o fato objeto do litígio, seja porque os tenha presenciado, seja porque 

deles ouviu dizer. 

II) O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das 

indicadas pelas partes. 

III) Toda pessoa poderá ser testemunha. 

Estão corretas as assertivas, 

a) I e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) Todas estão corretas. 

 GABARIT
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6) (Valor: 1,00 ponto) As _________________________ são aquelas que permitem um juízo 

de certeza quanto ao fato investigado, podendo ser utilizadas como elemento principal na 

formação do convencimento do juiz acerca da responsabilidade penal do acusado. 

Complete a lacuna a assinale a alternativa correta: 

a) Prova plena. 

b) Prova pessoal. 

c) Prova real. 

d) Prova derivada. 

e) Prova originária. 

 

7) (Valor: 1,00 ponto) Prova é o conjunto de elementos produzidos pelas partes ou 

determinados pelo juiz visando à formação do convencimento quanto a atos, fatos e 

circunstâncias. No processo penal, a produção da prova objetiva auxiliar na formação do 

convencimento do juiz quanto à veracidade das afirmações das partes em juízo. Considerando 

o regramento do Código de Processo Penal quanto às provas, analise as seguintes afirmativas, 

I) O exame de corpo de delito poderá ser feito somente durante o dia, no período entre as 

06h00min e as 18h00min. 

II) O ordenamento jurídico brasileiro não prevê a hipótese do interrogatório do réu preso ser 

realizado por videoconferência, uma vez que isso viola o princípio da ampla defesa. 

III) O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para 

a formação do convencimento do juiz. 

IV) As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa 

de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. 

Estão corretas as assertivas, 

a) II, III e IV, apenas. 

b) I e IV, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) IV, apenas. 

e) III, apenas. 

 

8) (Valor: 1,00 ponto) Marcos foi preso em flagrante delito por populares quando estava 

cometendo crime de roubo utilizando arma de fogo. Não há testemunhas presenciais do fato. 

Levado para a delegacia, o delegado responsável lavrou o auto de prisão em flagrante. 

Assinale a alternativa correta, 

a) A prisão em flagrante de Marcos é ilegal, pois somente as autoridades policiais e seus 

agentes podem prender quem seja encontrado em flagrante delito. GABARIT
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b) Marcos foi preso quando estava cometendo o crime de roubo, espécie de flagrante 

classificado com ficto ou presumido, segundo a doutrina. 

c) O delegado responsável não poderia ter lavrado o auto de prisão em flagrante, haja vista 

que não havia testemunhas presenciais da infração. 

d) Em até 48 (quarenta e oito) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz 

competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu 

advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.  

e) Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a 

prisão, se a considerar ilegal. 

 

 

 

 

 

Boa prova! 

GABARIT
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Curso de Direito 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: Direito Processual Penal II Data: 12/06/18 
Professor(a): Rogério Augusto Mancine Turma: 5ºB 

Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 
Observações: 1) Não é permitida a consulta ao “Vade Mecum”; 2) Não é permitido o uso de qualquer tipo de 
material impresso pelo aluno; 3) Os celulares e outros aparelhos eletrônicos devem estar desligados e 
devidamente guardados embaixo da carteira do aluno; 4) As questões discursivas devem ser respondidas 
respeitando o espaço correspondente, logo abaixo do enunciado; 5) Questão respondida com “sim” ou “não”, sem 
a devida justificativa, será atribuída nota “ZERO”; 6) Nas questões de assinalar, marque somente uma alternativa 
correta; 7) Questão rasurada ou com mais de uma alternativa marcada será atribuída nota “ZERO”.  
 
 
1) (Valor: 1,00 ponto) Observe a figura abaixo: 
 

 
Fonte: Folha do Delegado (2011) 

 Repudiada pelo Direito as provas ilícitas ou obtidas por meios ilegais são expressamente 

vedadas pela Constituição Federal de 1988. A figura acima faz alusão a uma teoria norte-

americana consagrada pela jurisprudência brasileira e, na atualidade, prevista no Código de 

Processo Penal Brasileiro. Esta teoria busca coibir provas que, não obstante produzidas, 

validamente, em momento posterior, em regra, encontram-se afetadas pelo vício da ilicitude. 

 Cite qual é a teoria relacionada à figura acima, explicando-a. 

Gabarito: Trata-se da “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada” (fruits of the poisonous 

tree), segundo a qual o defeito existente no tronco contamina os frutos. Trata-se no 

ordenamento jurídico brasileiro das provas ilícitas por derivação que são aquelas que, 

embora lícitas na própria essência, decorrem exclusivamente de uma outra prova, GABARIT
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considerada ilícita, ou de uma situação de ilegalidade, restando, portanto, contaminadas. 

Ou seja, a ilicitude de uma prova (árvore envenenada), uma vez reconhecida, causará a 

ilicitude das provas que dela diretamente decorrerem (frutos) (AVENA, 2017, p. 330) 

  

2) (Valor: 1,00 ponto) Hugo foi denunciado pela prática de um crime de furto qualificado 

praticado contra Rosa. Na audiência de instrução e julgamento, Rosa confirmou a autoria 

delitiva, mas apresentou versão repleta de contradições, inovando ao afirmar que estava junto 

com Lúcia quando foi vítima do crime. O Ministério Público ouve os policiais que participaram 

apenas, posteriormente, da prisão de Hugo e não deseja ouvir novas testemunhas. A defesa 

requer a oitiva de Lúcia, mencionada por Rosa em seu testemunho, já que antes não tinha 

conhecimento sobre a mesma, mas o juiz indefere afirmando que o advogado já havia arrolado 

o número máximo de testemunhas em sua resposta à acusação. 

Diante dessa situação, o advogado de Hugo deve alegar que   

a) as testemunhas referidas não devem ser computadas para fins do número máximo de 

testemunhas a serem ouvidas.  

b) o Código de Processo Penal não traz número máximo de testemunhas de defesa, pois 

previsão em contrário violaria o princípio da ampla defesa.  

c) as testemunhas referidas não podem prestar compromisso de dizer a verdade.  

d) o testemunho de Rosa, ao inovar os fatos, deve ser considerado prova ilícita, de modo a ser 

desentranhado dos autos. 

e) havendo ponto divergente nas declarações de Hugo e de Rosa sobre fato ou circunstância 

relevante, o juiz não poderia realizar a acareação entre eles. 

(XX Exame de Ordem Unificado/2016 – adaptado) 

 

3) (Valor: 1,00 ponto) No que se refere às provas no processo penal, julgue os itens a seguir. 

I) Em atendimento ao princípio da legalidade, no processo penal brasileiro são inadmissíveis 

provas não previstas expressamente no CPP. 

II) Caso a infração tenha deixado vestígio, a confissão do acusado não acarretará a 

dispensa da prova pericial. 

III) Havendo evidências da participação do indiciado na prática de crime, a autoridade policial 

poderá determinar a interceptação da comunicação telefônica como forma de instruir 

investigação criminal. 

IV) A prova obtida por meios ilícitos não constitui suporte jurídico capaz de ensejar 

sentença condenatória, ainda que corroborada pela confissão do acusado. 

Estão certos apenas os itens 

  a) I e II. GABARIT
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  b) l e III. 

  c) II e IV. 

  d) I, III e IV. 

  e) II, III e IV. 

(CESPE/ Delegado de Polícia-MA/2018) 

 

4) (Valor: 1,00 ponto) Os crimes materiais exigem que a ação penal seja instruída com o 

respectivo exame de corpo de delito cujo laudo, para ter validade, deve ser assinado por 

a) 2 (dois) peritos oficiais, independentemente do grau de instrução, ou por 2 (duas) pessoas 

idôneas, preferencialmente portadoras de diploma de curso superior. 

b) 1 (um) perito oficial, preferencialmente portador de diploma de curso superior, ou por 2 

(duas) pessoas idôneas, com atuação na área da perícia.  

c) 2 (dois) peritos oficiais, com formação superior na área específica da perícia, sendo vedada 

a assinatura por leigos. 

d) 1 (um) perito oficial, obrigatoriamente portador de diploma de curso superior, ou por 2 

(duas) pessoas idôneas, que também possuam o mesmo grau de instrução. 

e) 1 (um) perito oficial, portador de diploma de curso superior preferencialmente na área 

específica, vedada a assinatura por leigos. 

(VUNESP/Investigador de Polícia – BA/2018) 

 

5) (Valor: 1,00 ponto) O Código de Processo Penal pátrio menciona que também se considera 

em flagrante delito quem é perseguido, logo após o delito, pela autoridade, pelo ofendido ou 

por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o perseguido autor da infração.  

 A essa modalidade dá-se o nome de flagrante  

a) impróprio. 

b) ficto. 

c) diferido ou retardado. 

d) esperado. 

e) próprio. 

 

6) (Valor: 1,00 ponto) Segundo o ________________________, uma vez trazidas aos autos, 

as provas não mais pertencem à parte que as acostou, mas sim ao processo, podendo, desse 

modo, ser utilizadas por todos os intervenientes, seja o juiz, seja as demais partes. (AVENA, 

2017, p. 317). 

 Complete a lacuna a assinale a alternativa correta, 

a) princípio da imediação. GABARIT
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b) princípio da concentração. 

c) princípio do contraditório. 

d) princípio da comunhão. 

e) princípio da autorresponsabilidade das partes. 

 

7) (Valor: 1,00 ponto)  O flagrante é a forma de prisão autorizada expressamente pela 

Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI. Advém de uma relação da causalidade, pois o 

flagrado é surpreendido no decorrer da prática da infração ou momentos depois. Baseado nas 

disposições do Código de Processo Penal acerca da prisão em flagrante analise as seguintes 

afirmativas: 

I) Qualquer do povo deverá e as autoridades policiais e seus agentes poderão prender quem 

quer que seja encontrado em flagrante delito. 

II) Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não 

cessar a permanência. 

III) 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. 

IV) Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo 

apresentado à do lugar mais próximo. 

 Estão corretas as assertivas: 

a) I, II e IV, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) II, III e IV, apenas. 

e) todas estão corretas. 

 

8) (Valor: 1,00 ponto) Considerando-se os aspectos doutrinários e da legislação brasileira com 

relação ao tema “prova penal”, assinale a alternativa correta: 

a) Segundo o sistema da íntima convicção, o juiz é livre para valorar as provas, inclusive 

aquelas que não se encontram nos autos, não sendo obrigado a fundamentar seu 

convencimento. Trata-se do sistema adotado pelo ordenamento pátrio – em regra.  

b) A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, vedado ao juiz de ofício, 

determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências 

para dirimir dúvida sobre ponto relevante. 

c) Segundo a classificação doutrinária, a testemunha imprópria, instrumental ou 

fedatária é a que prestará depoimento sobre fatos que não se referem diretamente ao GABARIT
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mérito da ação penal. Neste caso, a testemunha não estará depondo sobre algo que 

presenciou ou soube ter ocorrido, e sim sobre um ato da persecução criminal que tenha 

assistido ou participado. 

d) A autópsia será feita pelo menos oito horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela 

evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que 

declararão no auto. 

e) Na hipótese do interrogado ser mudo, as perguntas serão feitas por escrito e as respostas 

serão dadas oralmente. 

 

Boa prova! 

GABARIT
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL V - GABARITO Data: 08/06/18 
Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 6º  

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: 

- Não é permitida consulta à legislação (Vade Mecum), e qualquer outra espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 
 

Questão 01 (2,0 pontos) Considerando a disciplina do direito das coisas no CC, julgue o item a seguir: Péricles 

permaneceu 8 anos sendo cuidado por Juliano, que residia no mesmo imóvel e era remunerado para tal fim. Com 

o falecimento de Péricles, seus herdeiros, em agradecimento, permitiram, por contrato escrito, que Juliano 

permanecesse por mais 5 anos no imóvel. Durante este prazo, Juliano utilizou o bem para sua moradia, em 

caráter ininterrupto e sem oposição. Transcorrido o prazo, recusou-se a deixar o imóvel, alegando usucapião. 

Trata - se de imóvel urbano menor que 250 m² e Juliano não possui bens imóveis. Nessa situação hipotética, 

Juliano está correto, pois não possui outros bens e permaneceu 5 anos ininterruptos em imóvel menor que 250 

m², sem oposição, utilizando-o para sua moradia. Explique. 

 

RESPOSTA: A posse de Juliano incorreto, pois a natureza de sua posse, de 5 anos, não leva à usucapião, por 

existir um contrato entre as partes. Na situação problema, o período em que Juliano prestou cuidados a Péricles, 

residindo no mesmo imóvel, não é considerado como de exercício da posse, mas de mera detenção. Segundo o 

art. 1.198 do CC: "Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, 

conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que 

começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se 

detentor, até que prove o contrário". Logo, não é possuidor o servo da posse, aquele que a conserva em nome de 

outrem. O possuidor exerce o poder de fato em razão de um interesse próprio; o detentor, no interesse de 

outrem. Exigem os arts. 1.238 a 1.242 do CC (CF,arts. 182 e 191) que o usucapiente possua o imóvel "como seu". 

Por conseguinte, não tem ânimo de dono o comodatário, o locatário, enfim, todos os que exercem a posse direta 

com a obrigação de restituir. 

 

 

Questão 02 (1,0 ponto) Aldo, que era proprietário de um imóvel na cidade de Boa Vista - RR, ocupou um imóvel 

rural de quarenta hectares localizado na fronteira do Brasil com a Venezuela e lá estabeleceu moradia, sem que 

possuísse qualquer título legitimador. Onze anos depois, ele recebeu uma notificação da União, que nunca havia 

apresentado qualquer oposição à presença de Aldo no local, determinando que ele desocupasse a área no prazo 

de trinta dias, pois esta constituía faixa de fronteira e, portanto, área pública. Durante o período em que ocupou 

o referido imóvel, Aldo figurou como réu de uma ação possessória contra ele ajuizada por um vizinho, dela tendo-

se saído vencedor. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta. GABARIT
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a. Aldo adquiriu a propriedade do bem por meio de usucapião extraordinário, já que possuiu, mansa e 

pacificamente, o imóvel por mais de dez anos ininterruptos. 

b. Ainda que tenha exercido posse sobre o imóvel por mais de dez anos, sem qualquer oposição ou 

interrupção, Aldo não poderá adquirir-lhe a propriedade por meio de usucapião extraordinário porque já 

era proprietário de um lote na cidade de Boa Vista - RR. 

c. O ajuizamento de ação possessória contestando a presença de Aldo no imóvel desqualificou a posse deste 

para fins de usucapião. 

d. Para a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária, seria necessária a posse 

ininterrupta e sem oposição de um bem imóvel pelo prazo de quinze anos, razão por que Aldo não 

adquiriu a propriedade do bem. 

e. De acordo com a jurisprudência do STJ, se o imóvel está situado em área de fronteira, cuida-se de 

domínio público, fato que impossibilita que Aldo adquira-lhe a propriedade por meio da usucapião. 

 

Questão 03 (1,0 ponto) O direito de superfície é concedido a outrem pelo 

 

a. proprietário ou possuidor, caracterizado pelo direito de construir ou de plantar em terreno do 

concedente, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de 

Registro de Imóveis. 

b. proprietário, caracterizado pelo direito de construir ou de plantar em terreno do concedente, por 

tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis. 

c. proprietário, por escritura pública ou escrito particular, conferindo àquele o direito de construir ou de 

plantar em terreno do concedente, por prazo determinado ou indeterminado, e independentemente do 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

d. proprietário, por escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, sempre outorgando 

àquele o direito de executar obras no subsolo. 

e. proprietário, em decorrência de contrato de locação e de comodato, quando autorizadas construções ou 

plantações, devendo o instrumento ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 

  

Questão 04 (1,0 ponto) Em relação a servidão é correto afirmar que: 

 

I. Servidões prediais são direitos reais de gozo sobre imóveis, que se impõem sobre o prédio 

serviente em benefício do prédio dominante, em virtude de lei ou vontade das partes. 

II. 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. 

III. 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. 

IV. O dono do prédio serviente, pelos incômodos e gravames que causar, poderá ter a obrigação de 

repor as coisas ao seu estado anterior, além de indenizar as perdas e danos que sobrevierem. 

 

Das proposições acima: 

 

a.     I e II estão erradas; 

b. III e IV estão erradas; 

c.     II e III estão erradas; 

d. I e IV estão erradas. GABARIT
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Questão 05 (1,0 ponto) Quanto à servidão, é correto afirmar: 

 

a. a servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se 

em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver 

considerável incrementa da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. 

b. se as necessidades da cultura, ou da indústria, do prédio dominante impuserem à servidão maior 

largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, sem direito à indenização pelo excesso. 

c. as servidões prediais têm como característica a divisibilidade, podendo ser instituídas em favor de parte 

ideal do prédio dominante e incidir sobre parte ideal do prédio serviente. 

d. constituída para certo fim, a servidão poderá ser ampliada para usos diferentes. 

 

Questão 06 (1,0 ponto) Com relação as árvores limítrofes, assinale a alternativa correta: 

 

a. Os frutos que caírem de árvore do terreno vizinho sempre pertencem ao dono do solo onde a árvore está 

plantada. 

b. A regra que preceitua que os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo 

onde caírem constitui exceção à regra do acessório segue o principal. 

c. Os frutos que caírem de árvore do terreno vizinho pertencerá ao dono do solo onde caírem, 

independente de se tratar de propriedade particular ou não. 

d. Os frutos que caírem de árvore do terreno vizinho deverão ser divididos na metade, uma parte ao dono 

do solo onde a árvore está plantada e a outra ao dono do solo onde os frutos caírem.  

e. Os frutos que caírem de árvore do terreno vizinho pertencerão a quem primeiro os encontrar. 

 

Questão 07 (1,0 ponto) O direito de superfície é concedido a outrem pelo 

 

a. proprietário ou possuidor, caracterizado pelo direito de construir ou de plantar em terreno do 

concedente, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de 

Registro de Imóveis. 

b. proprietário, caracterizado pelo direito de construir ou de plantar em terreno do concedente, por 

tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis. 

c. proprietário, por escritura pública ou escrito particular, conferindo àquele o direito de construir ou de 

plantar em terreno do concedente, por prazo determinado ou indeterminado, e independentemente do 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

d. proprietário, por escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, sempre outorgando 

àquele o direito de executar obras no subsolo. 

e. proprietário, em decorrência de contrato de locação e de comodato, quando autorizadas construções ou 

plantações, devendo o instrumento ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 
Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL I - GABARITO Data: 12/06/18 
Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 6º 

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).  

 

1ª questão (1,0 ponto): João Calebe de Oliveira Rodrigues promoveu ação de indenização por danos morais e 

materiais em desfavor de Gravadora Gospel Records S.A., alegando que a sociedade ré incluiu a música “Brilha 

Jesus”, de autoria e interpretada pelo autor, no CD intitulado “IX Marcha para Jesus”, sem sua autorização 

expressa, o que violaria seu direito autoral. O autor juntou à petição inicial uma cópia do referido CD, composto 

por 12 faixas, entre as quais a da música “Brilha Jesus”, com indicação de ser ele o autor da canção. Também 

juntou uma nota fiscal de compra do mencionado CD, ao preço de R$ 12,00. Diante dessa situação hipotética e 

supondo que todos os fatos alegados pelo autor restaram provados no curso do processo, julgue os seguintes 

itens: 

I. O autor da ação acima pleiteia indenização pautado em seus direitos patrimoniais de autor, uma vez que no CD 

foi feita referência a seu nome como autor da canção “Brilha Jesus”.  

II. O autor da ação acima pleiteia indenização pautado em seus direitos morais de autor, uma vez que o preço de 

venda do CD (R$ 12,00) e o fato de seu nome estar referenciado como autor da canção concederia a ele uma 

parte de tal valor. 

III. Caso o autor da ação acima venha a falecer, seus herdeiros ainda poderão exigir reparação por danos 

materiais e impedir o uso não autorizado da obra intelectual do autor falecido durante 70 anos a contar de 1º de 

janeiro do ano seguinte à sua morte.  

IV. Caso o autor da ação acima venha a falecer, seus direitos morais e materiais de autor perecerão na mesma 

data de sua morte e sua obra intelectual cairá em domínio público, a partir do que poderá ser livremente 

reproduzida, desde que se faça referência ao nome do autor. 

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. GABARIT
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(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

2ª questão (1,0 ponto): Jorge Rodrigues Alves moveu ação de obrigação de não fazer cumulada com 

indenizatória em desfavor de STI Eletrônica S.A., alegando que inventou um produto denominado relé 

fotoeletrônico para lâmpada de alta intensidade e requereu o registro da patente no INPI, ainda pendente de 

decisão administrativa. A sociedade ré passou a produzir e comercializar a invenção do autor sem autorização, 

razão pela qual pede a condenação da sociedade ré em se abster de produzir e comercializar o produto, além de 

responder pelas perdas e danos. A contestação afirma que o mero pedido de patente não confere exclusividade 

ao autor, uma vez que ele ainda não obteve a patente definitiva. Diante dessa situação hipotética, julgue os 

seguintes itens: 

I. Razão assiste à sociedade ré da ação, uma vez que o direito de exclusividade do autor para exploração 

econômica da invenção só teria início depois da concessão definitiva da patente no INPI. 

II. Ainda que o autor não demonstre ao INPI que sua criação, para um técnico no assunto, não decorre de maneira 

evidente ou óbvia do estado da técnica, a patente ainda poderá ser concedida se restar demonstrado que a 

criação tem aplicação industrial, ou seja, ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. 

III. Razão assiste ao autor da ação, uma vez que seu direito de exclusividade para exploração econômica da 

invenção tem início com o depósito do pedido de patente no INPI. 

IV. Para que, ao final do exame, o INPI conceda definitivamente a patente da invenção ao autor, este terá que 

demonstrar que sua criação, para um técnico no assunto, não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da 

técnica. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): Grendene S/A ingressou com ação inibitória para abstenção da prática de ato ilícito, com 

pedido de indenização em face de Daniel Antônio de Faria Indústria e Comércio de Calçados Mikelly Ltda. Na 

petição inicial, a sociedade autora alegou que é a maior produtora mundial de sandálias, investindo maciçamente 

em tecnologia de ponta, e que tem cerca de 500 desenhos industriais depositados junto ao INPI. Parte integrante 

do rol de calçados inéditos de criação da sociedade autora é o modelo 'MELISSA SECRET LOVE', com inovadora 

e original configuração ornamental aplicada em chinelo feminino, cujo aspecto mais criativo está presente na 

dedeira que contém um topo cromado e arredondado, além de alça central disposta na parte superior do solado, 

conforme imagem abaixo: 
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A sociedade autora informou que ainda não obteve o registro definitivo de desenho industrial do mencionado 

modelo, mas demonstrou já ter realizado o depósito do pedido de registro no INPI há cerca de 6 meses. Ocorre 

que, por ocasião de cumprimento de medida de busca e apreensão em outra ação ajuizada contra lojistas da rua 

25 de março em data posterior ao depósito do pedido de registro de desenho industrial mencionado, houve a 

constatação de que a sociedade ré estava vendendo, comercializando e colocando à venda modelo de chinelo 

idêntico ao calçado 'MELISSA SECRET LOVE', mas assinalado com a marca 'MIKELLY'. Diante dessa situação 

hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A Grendene S.A. poderá explorar economicamente com exclusividade o modelo 'MELISSA SECRET LOVE' 

inicialmente por 15 anos a contar da concessão do registro definitivo de desenho industrial pelo INPI. 

II. A sociedade autora não pode impedir a venda, comercialização e colocação à venda do modelo de sandália 

com a marca ‘MIKELLY’, uma vez que ainda não obteve o registro definitivo do desenho industrial do modelo 

‘MELISSA SECRET LOVE’. 

III. O modelo de sandália 'MELISSA SECRET LOVE' pode ser considerado desenho industrial porque constitui 

forma plástica ornamental de um objeto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração 

externa e que pode servir de tipo de fabricação industrial. 

IV. Para obter o registro definitivo do modelo ‘MELISSA SECRET LOVE’ a Grendene S.A. terá que demonstrar ao 

INPI que do desenho industrial referente a tal modelo resulta uma configuração visual distintiva, em relação a 

outros objetos anteriores.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda., titular do registro, no Brasil, das marcas 

“NIKE”, entrou com ação para cessação de prática de ato cumulada com perdas e danos em desfavor de Almar 

Calçados Ltda., por uso indevido e não autorizado de marca da sociedade autora. Para provar suas alegações, a 

sociedade autora fez juntar aos autos as imagens abaixo, em que à esquerda está o produto original ostentando a 

marca da autora e à direita está o produto “pirata” fabricado e comercializado pela ré que, embora não ostente 

marca exatamente igual à da sociedade autora, ostenta sinal muito parecido com o original e que, além de 

potencialmente provocar confusão nos consumidores, atenta contra a própria reputação da marca da autora, a 

qual é conhecida mundialmente: 
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Baseada em tais fatos e com base nas provas produzidas, a sociedade autora pediu que a sociedade ré fosse 

impedida de produzir, vender, comercializar ou colocar à venda qualquer produto ostentando o sinal que imita 

grosseiramente a marca original, além de ser condenada ao pagamento de perdas e danos pela mácula causada 

à reputação da marca. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Uma vez que tenha obtido o registro da marca no INPI, a sociedade autora é a única que poderá explorar 

economicamente o sinal registrado pelo prazo de 10 anos a contar da concessão do registro, prazo este que é 

improrrogável. 

II. A sociedade autora tem razão em sua pretensão, por ser proibida a reprodução ou imitação, no todo ou em 

parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço 

idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia, o que é evidente no 

presente caso. 

III. A sociedade autora só pode exercer o direito de zelar pela integridade material e reputação de sua marca 

porque já obteve, do INPI, o registro definitivo da marca. 

IV. Desde o depósito do pedido de registro da marca no INPI, a sociedade autora já poderia exercer o direito de 

zelar pela integridade material e reputação de sua marca. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): 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 no 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A nota promissória, na omissão dessa cláusula, somente poderia ser transferida pela forma e com os efeitos de 

cessão de crédito.   

II. A cláusula implica a possibilidade de transferência do título por endosso, sendo o endossante responsável pelo 

pagamento, salvo cláusula sem garantia. 

III. Mesmo que a nota promissória não ostentasse expressamente a cláusula à ordem, poderia ser transferida por 

endosso, uma vez que tal cláusula é presumida, conforme a legislação aplicável. 

IV. 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. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): Padaria e Confeitaria São João Marcos Ltda., ME, ajuizou, em 19/06/2018, ação 

executiva por título extrajudicial para cobrança de valores relativos a dois cheques emitidos por Trajano de Morais. 

O primeiro cheque foi emitido em 24/10/2017, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e o segundo, GABARIT
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em 28/12/2017, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Os cheques foram emitidos em Rio Claro/RJ, 

pagáveis nessa mesma cidade, e possuem garantia pessoal cambiária firmada por Vitor Silva no anverso, em 

favor do emitente. Trajano de Morais e Vitor Silva foram incluídos no polo passivo da execução. Os cheques não 

são pós-datados, tendo o primeiro sido apresentado para compensação no dia 20/11/2017 e devolvido na mesma 

data por insuficiência de fundos disponíveis (há carimbo de devolução do primeiro cheque no verso da cártula); o 

segundo foi apresentado na agência sacada em Rio Claro pelo beneficiário e exequente, no dia 12/01/2018, sendo 

também devolvido pelo mesmo motivo do primeiro cheque. Os cheques não foram protestados. Com base nessa 

situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Vitor Silva é avalista do emitente e tem responsabilidade cambiária pelo pagamento, mas como devedor 

subsidiário, podendo exigir que primeiro sejam executados os bens do emitente dos cheques. 

II. Verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão à execução do primeiro cheque, emitido em 24/10/2017. 

III. Vitor Silva é avalista do emitente e tem responsabilidade cambiária pelo pagamento, mas não pode figurar na 

ação de execução porque os cheques não foram protestados. 

IV. Como os cheques não foram protestados, não se verificou ato interruptivo da prescrição neste interregno (entre 

o dia 24/11/2017 a 24/05/2018). 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Makro Atacadista S.A. vendeu certa quantidade de embutidos a Pizzaria & Esfiharia Dom 

Fernando Ltda. ME, emitindo e enviando ao estabelecimento da sociedade compradora, junto com a mercadoria 

vendida, a correspondente duplicata mercantil. Antes do vencimento da duplicata, a sacadora (Makro) a transferiu 

por endosso mandato ao Banco Itaú Unibanco S.A. para que este procedesse a cobrança. Diante dessa situação 

hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Figurando como endossatário, na modalidade de endosso mandato, o Banco Itaú Unibanco S.A. passa a 

titularizar o direito creditício, beneficiando-se do pagamento da duplicata pela sociedade sacada. 

II. A duplicata mercantil em questão não poderá ser protestada por indicação do endossatário Banco Itaú 

Unibanco S.A., uma vez que tal providência só pode ser tomada pela endossante mandante.  

III. Figurando como endossatário, na modalidade de endosso mandato, o Banco Itaú Unibanco S.A. não titulariza o 

direito creditício, mas apenas atua no interesse do endossante. 

IV. A duplicata mercantil em questão poderá ser protestada por indicação do endossatário Banco Itaú Unibanco 

S.A. se a sociedade sacada retiver a duplicata enviada para aceite e não devolvê-la dentro do prazo legal.  

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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8ª questão (1,0 ponto): Fontoura Xavier sacou letra de câmbio no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em face 

de Sales Oliveira, pagável à vista na praça de Itaocara, indicando como beneficiário Rezende Costa. Diante dessa 

situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O beneficiário e portador, Rezende Costa, pode transferir o título a terceiro por meio de endosso antes que seja 

apresentado para pagamento a Sales Oliveira. 

II. O vencimento da letra de câmbio ocorrerá na data de sua apresentação pelo beneficiário ao sacado, Sales 

Oliveira. 

III. O beneficiário e portador, Rezende Costa, não pode transferir o título a terceiro por meio de endosso porque, 

como é de vencimento à vista, presume-se que possui cláusula “não à ordem”. 

IV. Como a letra de câmbio é pagável à vista e foi emitida em face de Sales Oliveira, caso este se recuse a pagar, 

apenas em face dele poderá ser promovido processo de execução enquanto não prescrita a letra. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 
Disciplina: DIREITO PENAL V - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): Carolina P. Chaud Turma: 6º 

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) Lei de Organização Criminosa: Sobre o comparativo entre associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) e 

organização criminosa (artigo 2º da Lei 12.850/13), assinale a opção CORRETA: (1,0 ponto) 

a) A organização criminosa dispensa estrutura ordenada e divisão de tarefas. 

b) Na associação criminosa é indispensável a vantagem para o grupo. 

c) Na organização criminosa pressupõe-se a associação de 03 (três) ou mais pessoas. 

d) A organização criminosa pressupõe a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 

04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional. 

 

2) Lei de Organização Criminosa: Quanto à consumação do delito de organização criminosa, é CORRETO afirmar 

que: (1,0 ponto) 

a) Trata-se de infração permanente, isto é, a sua consumação de protrai enquanto não cessada a 

permanência. 

b) O agente pode ser preso em flagrante mesmo depois de abandonar a organização. 

c) Para consumar-se, é dispensável a estrutura ordenada com divisão de tarefas. 

d) Trata-se de crime continuado, sendo os crimes subsequentes havidos como continuação do primeiro. 

 

3) Lei de Organização Criminosa: Sobre a colaboração premiada, assinale a alternativa CORRETA após analisar os 

itens abaixo: (1,0 ponto) 

I) É meio extraordinário de obtenção de prova. 

II) Pode ser definida como a possibilidade que detém o autor do delito em obter o perdão judicial e a redução da pena 

(ou sua substituição), desde que, de forma eficaz e voluntária, auxilie na obtenção dos resultados previstos em Lei. 

III) Para a maioria da doutrina e jurisprudência é inconstitucional, pois viola o princípio da proporcionalidade, já que, 

para o colaborador, aplica-se pena muito aquém daquela que se aplica a qualquer autor do mesmo crime. 

IV) Se da colaboração for possível a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das 

infrações penais por eles praticadas, estaremos diante da delação premiada. 

a) Os itens I e III são falsos. 

b) Somente o item IV é falso. 

c) Somente o item III é falso. 

d) Somente o item II é falso. 

 

4) Lei de Organização Criminosa: Ainda sobre a colaboração premiada, é CORRETO afirmar que: (1,0 ponto) 

a) Não precisa se referir ao crime investigado ou processado no qual ela foi produzida para surtir seus efeitos. 

b) Coautores podem impugnar acordo de colaboração premiada, posto que não tem caráter personalíssimo. GABARIT
O



 

c) Para a concessão do benefício, não será levado em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as 

circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso, mas somente a eficácia da colaboração. 

d) São prêmios da colaboração premiada: perdão judicial, redução de até 2/3 (dois terços) da pena privativa 

de liberdade e substituição da pena por restritiva de direitos. 

 

5) Juizados Especiais Criminais: Nos Juizados Especiais Criminais: (1,0 ponto) – questão retirada da prova de juiz, 

ano: 2010, Banca: FCC, Órgão: TJ-MS 

a) uma vez homologada, a transação não acarretará reincidência, mas formará título passível de execução no juízo 

cível. 

b) a condução da conciliação é privativa do Juiz de Direito. 

c) a composição dos danos civis, uma vez homologada judicialmente, formará título a ser executado no próprio juízo 

criminal. 

d) se houver representação ou tratando-se de ação penal pública incondicionada, não pedido o 

arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou de 

multa, a ser especificada na proposta. 

e) não se admitirá a proposta de transação se o autor da infração houver sido condenado a contravenção ou a pena 

privativa de liberdade, além de ser negativa a análise de sua conduta social e personalidade. 

 

6) Juizados Especiais Criminais: Nos termos do art. 69, parágrafo único, da Lei 9.099/95, ao autor do fato típico 

definido como crime de menor potencial ofensivo, após a lavratura do termo circunstanciado, caso se comprometa a 

comparecer junto ao Juizado Especial Criminal, não se imporá prisão em flagrante: (1,0 ponto) – questão retirada da 

prova de Delegado de Polícia, ano: 2018, Banca: VUNESP, Órgão: PC-BA 

a) desde que primário. 

b) desde que imediatamente restitua o prejuízo da vítima. 

c) a menos que se trate de reincidente específico. 

d) nem se exigirá fiança. 

 

7) Juizados Especiais Criminais: Quando, em se tratando de crimes de menor potencial ofensivo em trâmite no 

juizado especial criminal, o acusado não for encontrado para a citação, o juízo deverá: (1,0 ponto) – questão retirada 

da prova de Delegado de Polícia Civil, ano: 2018, Banca: CESPE, Órgão: PC-MA 

a) encaminhar as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. 

b) encaminhar os autos ao MP para que este proceda como entender de direito. 

c) determinar a citação do acusado por edital. 

d) determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até que se proceda à citação pessoal do 

acusado. 

 

8) Juizados Especiais Criminais: Nos juizados especiais criminais, a composição civil dos danos causados por 

infrações penais: (1,0 ponto) – questão retirada da prova de Delegado de Polícia Civil, ano: 2018, Banca: CESPE, 

Órgão: PC-MA 

a) terá a eficácia de título executivo judicial a ser executado no juízo civil competente. 

b) terá a eficácia de título executivo judicial a ser executado no próprio juizado especial criminal. 

c) conduzirá ao perdão do ofendido, quando se tratar de ação penal privada. 

d) conduzirá à extinção da punibilidade do autor do fato, no caso de ação penal pública incondicionada.  GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL III - GABARITO Data: 13/06/18 
Professor(a): Matheus Santos  Turma: 6º 

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) (valor 0,8) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição Federal, 

cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a 

decisão recorrida: 

I – contrariar dispositivo da Constituição. 

II – declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 

III – contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. 

IV – julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. 

Estão corretas: 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) I, III e IV. 

d) I, II e III. 

e) Todas. 

 

 

02) (valor 0,8) Considerando que o Relator do Recurso Especial entendeu que o recurso versava sobre 

questão constitucional deverá: 

a) inadmiti-lo, tendo em vista que Resp não serve para discussão sobre matéria constitucional. 

b) não se aplica o princípio da fungibilidade aos recursos excepcionais. 

c) remeter para o Supremo Tribunal Federal o Resp, por tratar de questão constitucional, sem oportunizar 

emenda. 

D) CONCEDER PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE O RECORRENTE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL E SE MANIFESTE SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 

 

 

03)  (valor 0,8) Para que o Supremo Tribunal Federal examine a admissão do recurso extraordinário, o 

recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, isto é, a 

existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os 

interesses subjetivos do processo. Há casos, no entanto, nos quais se entende que há repercussão geral sem que 

seja necessária argumentação que demonstre a existência dessas questões que ultrapassem os interesses 

subjetivos do caso. Nesse sentido, haverá repercussão geral sempre que 

 GABARIT
O



 

 

a) o parecer do Procurador-Geral da República for favorável à admissão. 

b) a União for parte do processo. 

c) o caso envolver direitos fundamentais. 

d) os preceitos constitucionais fundamentais forem questionados. 

e) O RECURSO IMPUGNAR ACÓRDÃO QUE CONTRARIE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. 

 

 

04) (valor 0,8) Em relação ao recurso extraordinário, considere: 

I. Haverá repercussão geral, entre outras situações, sempre que o recurso extraordinário impugnar acórdão que 

tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos. 

II. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de 

vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 

III. Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e 

tramitem no território nacional. 

IV. Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos 

recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, III e IV, apenas. 

b) I, II, III e IV. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) II, III E IV, APENAS. 

e) I, II e III, apenas. 

 

 

05) (valor 0,8) Considere as assertivas a seguir a respeito da apreciação e julgamento de recurso 

extraordinário e de recurso especial. 

I. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, não se devolve ao Tribunal Superior 

o conhecimento dos demais fundamentos para solução do capítulo impugnado. 

II. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso 

extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior 

Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial. 

III. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão 

constitucional, deverá conceder prazo de quinze dias para que o recorrente demonstre a existência de 

repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. 

IV. O Supremo Tribunal Federal, em decisão apenas recorrível por agravo interno, não conhecerá de recurso 

extraordinário quando a questão constitucional versada não tiver repercussão geral. 

V. O relator poderá solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na 

controvérsia, considerada a relevância da matéria e fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de 

pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento. 

É correto o que se afirma APENAS em: GABARIT
O



 

a) III e IV. 

b) I, III e V. 

c) II, III e V. 

d) II e IV. 

e) I, II e V. 

  

 

06) (valor 0,8) Analise as opções que seguem e marque a alternativa correta. 

I - Recebido o recurso extraordinário, será intimado o recorrido para apresentar contrarrazões. 

II - Para admissão do recurso extraordinário é indispensável que a questão constitucional tenha sido mencionada 

nas instâncias inferiores. 

III - São feitos dois juízos de admissibilidade no recurso extraordinário: um pelo juízo "a quo" e outro pelo "ad 

quem". 

a) Apenas a afirmação II está correta. 

B) TODAS AS AFIRMAÇÕES ESTÃO CORRETAS. 

c) Apenas as afirmações I e II estão corretas 

d) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 

 

 

07) (valor 0,8) Em determinado processo judicial, houve decisão de última instância que julgou válida lei municipal 

contestada em face de lei federal. Essa é uma hipótese de decisão, prevista no texto da Constituição da 

República, que enseja a interposição de 

a) mandado de segurança. 

b) reclamação constitucional. 

c) recurso especial. 

d)        recurso ordinário constitucional. 

E)         RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

 

 

08) (valor 0,8) Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em 

única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios, quando a decisão recorrida: 

I – contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. 

II – julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. 

III – julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

Sobre o Recurso Especial estão corretas: 

a) I e III. 

b) Apenas III. 

c) I e II. 

d) Apenas I. 

e) nenhuma das alternativas. 

 

 GABARIT
O



 

09) (valor 0,8) Contra decisão proferida por Turma Recursal caberá: 

A) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

b) Apelação. 

c) Agravo de Instrumento. 

d) Recurso Especial. 

 

 

10) (valor 0,8) Em caso de decisão que contrarie tanto Lei Federal quanto a Constituição, poderá o interessado 

apresentar: 

a) Recurso Especial em 15 (quinze) dias e, após isso, Recurso Extraordinário em igual tempo. 

B) RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO SIMULTANEAMENTE. 

c) Poderá apresentar Recurso Especial no prazo de 5 dias e nos outros 10 dias restantes apresentar o Recurso 

Extraordinário. 

d) Nenhuma das alternativas. 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL III - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): Matheus Medeiros Turma: 6º 

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) (valor 0,8 pontos) Considerando o princípio da soberania dos veredictos e as particularidades dos 

procedimentos da competência do Tribunal do Júri, é CORRETO afirmar que: 

a) Não é cabível revisão criminal das decisões do Tribunal do Júri.  

b) Não é cabível apelação da sentença prolatada em Tribunal do Júri.  

c) É cabível apelação para atacar sentença do Tribunal do Júri para corrigir injustiça.  

d) É cabível apelação para atacar sentença do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior 

à pronúncia; for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; 

houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; for a decisão 

dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

 

02) (valor 0,8 pontos) Sob a alegação de que nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou 

deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem 

ou grau de instrução, é correto dizer que um surdo-mudo poderá participar do conselho de sentença. 

a) Certo 

b) Errado  

EMBORA O CPP NÃO DITE, VIMOS SER REQUISITO PARA SER JURADO: SAÚDE FÍSICA E MENTAL. 

 

03) (valor 0,8 pontos) Em relação ao procedimento do júri, é CORRETO afirmar que: 

a) o juiz absolverá sumariamente o acusado inimputável quando esta for sua única tese defensiva. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

b) não será intimado por edital, da decisão de pronúncia, o acusado solto que não for encontrado. 

c) estão isentos do serviço do júri os cidadãos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos que requeiram sua 

dispensa. 

d) os jurados excluídos por impedimento não serão considerados para a constituição do número legal exigível 

para a realização da sessão. 

e) comparecendo, pelo menos, 21 (vinte e um) jurados, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, 

anunciado o processo que será submetido a julgamento. 

 

04) (valor 0,8 pontos) Em relação ao jurado, é CORRETO afirmar que: 

a) o serviço do júri é facultativo. 

b) poderão ser jurados apenas cidadãos maiores de 25 anos. 

c) estão isentos aqueles que requererem, independentemente de demonstração de justo impedimento. GABARIT
O



 

d) o exercício efetivo da função de jurado estabelece presunção de idoneidade moral. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

05) (valor 0,8 pontos) No tocante ao procedimento do Tribunal do Júri durante a audiência é CORRETO 

dizer: 

a) Primeiro ouve-se as testemunhas de defesa, após isso, as de acusação e, por fim, o réu. 

b) Ouve-se o ofendido, se possível, as testemunhas arroladas pela acusação, as arroladas pela defesa, 

esclarecimento dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por fim, interrogatório do 

acusado. Após isso acontecem os debates. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 411 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

c) Ouve-se o ofendido, se possível, as testemunhas arroladas pela defesa, as arroladas pela acusação, 

esclarecimento dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por fim, interrogatório do 

acusado. Após isso acontecem os debates. 

d) Ouve-se o ofendido, se possível, as testemunhas arroladas pela acusação, as arroladas pela defesa, 

esclarecimento dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e os debates orais. 

 

06) (valor 0,8 pontos) Na resposta à acusação no rito do Júri é possível apresentar preliminares e 

documentos. Acontecendo isso, o juiz deverá: 

a) Mandar ouvir o autor da ação acerca dos documentos e eventuais preliminares apresentadas na 

defesa escrita, no prazo de 5 (cinco) dias. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 409 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

b) Designar dia e hora para audiência de instrução e julgamento. 

c) Em 10 (dez) dias decidirá sobre as preliminares e documentos. 

d) Impronunciará o réu. 

 

07) (valor 0,8 pontos) O artigo 406 do Código de Processo Penal prevê que  “o juiz, ao receber a 

denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias”. Nesse sentido, analise as proposituras abaixo e marque a CORRETA: 

a) Tal dispositivo faz referência a fase judicium causae, ou seja, aquela referente ao Júri. 

b) O artigo em comento retrata a fase postulatória que deflagra o procedimento escalonado do Júri. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 406 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

c) O procedimento do Tribunal do Júri é uno. 

d) Os crimes sujeitos ao Tribunal do Júri são analisados, desde o recebimento da peça acusatória, por 7 (sete) 

jurados. 

 

08) (valor 0,8 pontos) Analise as assertivas a seguir e escolha a opção CORRETA: 

No procedimento do júri, depois de recebida a denúncia e concluída a instrução preliminar, o juiz proferirá 

sentença: 

I – pronunciando o réu, mandará o processo ao Ministério Público para oferecimento da denúncia acusatória no 

prazo de cinco dias. 

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. GABARIT
O



 

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. 

a) Apenas a alternativa II está correta.  

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

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. 

 

09) (valor 0,8 pontos) João está sendo processado por um crime doloso contra a vida e, após o oferecimento 

das alegações finais, o magistrado impronuncia o réu. Assinale a alternativa que apresenta a situação em que 

seria possível processar João novamente pelo mesmo fato delituoso. 

a)Enquanto não correr a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se 

houver prova nova. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO PARÁGRAFO ÚNICO DO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

b)A justiça já se manifestou em relação ao processo de João, tendo a decisão do magistrado transitado em 

julgado. 

c)Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. 

d)A sentença de impronúncia impede novo processo. 

 

10) (valor 0,8 pontos) O Tribunal de Júri é composto por 01 (um) juiz togado e por: 

a) 20 (vinte) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 05 (cinco) dos quais constituirão o Conselho de 

Sentença em cada sessão de julgamento. 

b) 20 (vinte) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 07 (sete) dos quais constituirão o Conselho de 

Sentença em cada sessão de julgamento. 

c) 25 (vinte e cinco) jurados que serão escolhidos pelo presidente dentre os alistados, 05 (cinco) dos quais 

constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. 

d) 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 07 (sete) dos quais constituirão 

o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 447 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

e) 20 (vinte e cinco) jurados que serão escolhidos pelo presidente dentre os alistados, 07 (sete) dos quais 

constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. 

 

 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL PENAL III - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): Matheus Santos Medeiros Turma: 6º 

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) (valor 0,8 pontos) O Tribunal de Júri é composto por 01 (um) juiz togado e por: 

a) 20 (vinte) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 05 (cinco) dos quais constituirão o Conselho de 

Sentença em cada sessão de julgamento. 

b) 20 (vinte) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 07 (sete) dos quais constituirão o Conselho de 

Sentença em cada sessão de julgamento. 

c) 25 (vinte e cinco) jurados que serão escolhidos pelo presidente dentre os alistados, 05 (cinco) dos quais 

constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. 

d) 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 07 (sete) dos quais constituirão 

o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 447 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

e) 20 (vinte e cinco) jurados que serão escolhidos pelo presidente dentre os alistados, 07 (sete) dos quais 

constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. 

 

02) (valor 0,8 pontos) João está sendo processado por um crime doloso contra a vida e, após o oferecimento 

das alegações finais, o magistrado impronuncia o réu. Assinale a alternativa que apresenta a situação em que 

seria possível processar João novamente pelo mesmo fato delituoso. 

a) Enquanto não correr a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se 

houver prova nova. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO PARÁGRAFO ÚNICO DO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

b) A justiça já se manifestou em relação ao processo de João, tendo a decisão do magistrado transitado em 

julgado. 

c) Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. 

d) A sentença de impronúncia impede novo processo. 

 

03) (valor 0,8 pontos) Analise as assertivas a seguir e escolha a opção CORRETA: 

No procedimento do júri, depois de recebida a denúncia e concluída a instrução preliminar, o juiz proferirá 

sentença: 

I – pronunciando o réu, mandará o processo ao Ministério Público para oferecimento da denúncia acusatória no 

prazo de cinco dias. 

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. GABARIT
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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. 

a) Apenas a alternativa II está correta.  

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

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. 

 

04)  (valor 0,8 pontos) O artigo 406 do Código de Processo Penal prevê que  “o juiz, ao receber a 

denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias”. Nesse sentido, analise as proposituras abaixo e marque a CORRETA: 

a) Tal dispositivo faz referência a fase judicium causae, ou seja, aquela referente ao Júri. 

b) O artigo em comento retrata a fase postulatória que deflagra o procedimento escalonado do Júri. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 406 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

c) O procedimento do Tribunal do Júri é uno. 

d) Os crimes sujeitos ao Tribunal do Júri são analisados, desde o recebimento da peça acusatória, por 7 (sete) 

jurados. 

 

05) (valor 0,8 pontos) Na resposta à acusação no rito do Júri é possível apresentar preliminares e 

documentos. Acontecendo isso, o juiz deverá: 

a) Mandar ouvir o autor da ação acerca dos documentos e eventuais preliminares apresentadas na defesa 

escrita, no prazo de 5 (cinco) dias. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 409 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

b) Designar dia e hora para audiência de instrução e julgamento. 

c) Em 10 (dez) dias decidirá sobre as preliminares e documentos. 

d) Impronunciará o réu. 

 

06) (valor 0,8 pontos) No tocante ao procedimento do Tribunal do Júri durante a audiência é CORRETO 

dizer: 

a) Primeiro ouve-se as testemunhas de defesa, após isso, as de acusação e, por fim, o réu. 

b) Ouve-se o ofendido, se possível, as testemunhas arroladas pela acusação, as arroladas pela defesa, 

esclarecimento dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por fim, interrogatório do 

acusado. Após isso acontecem os debates. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 411 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

c) Ouve-se o ofendido, se possível, as testemunhas arroladas pela defesa, as arroladas pela acusação, 

esclarecimento dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por fim, interrogatório do 

acusado. Após isso acontecem os debates. 

d) Ouve-se o ofendido, se possível, as testemunhas arroladas pela acusação, as arroladas pela defesa, 

esclarecimento dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e os debates orais. 
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07) (valor 0,8 pontos) Em relação ao jurado, é CORRETO afirmar que: 

a) o serviço do júri é facultativo. 

b) poderão ser jurados apenas cidadãos maiores de 25 anos. 

c) estão isentos aqueles que requererem, independentemente de demonstração de justo impedimento. 

d) o exercício efetivo da função de jurado estabelece presunção de idoneidade moral. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

08) (valor 0,8 pontos) Sob a alegação de que nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou 

deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem 

ou grau de instrução, é correto dizer que um surdo-mudo poderá participar do conselho de sentença. 

a) Certo 

b) Errado  

EMBORA NÃO O CPP NÃO DITE, VIMOS SER REQUISITO PARA SER JURADO: SAÚDE FÍSICA E MENTAL. 

 

09) (valor 0,8 pontos) Em relação ao procedimento do júri, é CORRETO afirmar que: 

a) o juiz absolverá sumariamente o acusado inimputável quando esta for sua única tese defensiva. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

b) não será intimado por edital, da decisão de pronúncia, o acusado solto que não for encontrado. 

c) estão isentos do serviço do júri os cidadãos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos que requeiram sua 

dispensa. 

d) os jurados excluídos por impedimento não serão considerados para a constituição do número legal exigível 

para a realização da sessão. 

e) comparecendo, pelo menos, 21 (vinte e um) jurados, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, 

anunciado o processo que será submetido a julgamento. 

 

10) (valor 0,8 pontos) Considerando o princípio da soberania dos veredictos e as particularidades dos 

procedimentos da competência do Tribunal do Júri, É CORRETO afirmar que:  

a) Não é cabível revisão criminal das decisões do Tribunal do Júri.  

b) Não é cabível apelação da sentença prolatada em Tribunal do Júri.  

c) É cabível apelação para atacar sentença do Tribunal do Júri para corrigir injustiça.  

d) É cabível apelação para atacar sentença do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior 

à pronúncia; for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; 

houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; for a decisão 

dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 

ALTERNATIVA CORRETA SEGUNDO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VI - GABARITO Data: 12/06/18 
Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 7º 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 Revista Consultor Jurídico em 01 de junho de 2018 publicou matéria na qual se pode ler que: 
“Mãe de crianças menores de 12 anos que os expõe a perigosos pela prática de crimes não pode ter sua prisão 

preventiva convertida em domiciliar. 
Com esse entendimento e pela garantia da ordem pública, a 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal negou a prisão em regime domiciliar a uma mãe de três crianças com menos de 12 anos. 
Denunciada por tráfico de drogas, a mulher foi presa preventivamente com maconha e cocaína em via pública. 
Segundo a acusação, as mesmas substâncias foram encontradas em sua casa, dentro do seu guarda-roupas, o 
que permitiria “fácil acesso às crianças”. 
(...) 
‘Diante disso, no atual momento, é melhor que os filhos da paciente fiquem sob os cuidados de outra pessoa, vez 
que ela não reúne as condições mínimas oferecer os cuidados que eles precisam ’, afirmou a relatora ao indeferir o 
pedido de prisão domiciliar examinando-o como situação excepcionalíssima.”. 
Perante essa decisão da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, imaginando-se que 
os menores não têm pai, é correto afirmar, de acordo com a lei civil, que quanto à guarda dos filhos 
menores será definida: (1,0) 
a) a guarda compartilhada da mãe com outra pessoa qualquer, para que os menores não percam contato com a 
genitora, tendo em vista que o foco é o interesse dos menores. 
b) a guarda compartilhada da mãe com outra pessoa que possua grau de parentesco com os menores, para que 
eles não percam contato com a genitora, tendo em vista que o foco é o interesse dos menores. 
c) a guarda alternada da mãe com outra pessoa, em atenção às necessidades específicas dos filhos, em razão da 
distribuição de tempo necessário ao convívio destes com a mãe, ainda que esta alternativa não esteja prevista em 
lei.  
d) a guarda unilateral de outra pessoa que não a mãe, apesar deste tipo de guarda não ser a regra de acordo com 
a Lei Civil. 
 

2. Leia a Ementa do seguinte julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte: “RECURSO 
ELEITORAL - DOAÇÃO DE CAMPANHA - PESSOA FÍSICA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - SOMA DO RENDIMENTO BRUTO DO CASAL PARA AFERIR LIMITE DE 
DOAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - UNIÃO ESTÁVEL - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - AUSÊNCIA DE 
PROVA DE ADOÇÃO DE REGIME DIVERSO - PROVIMENTO. Não há violação ao princípio da 
dialeticidade, quando o recorrente expõe, nas razões recursais, de forma suficiente, os fatos e direitos 
que envolvem a sua irresignação em relação à decisão recorrida, indo além da mera repetição dos 
termos da inicial. De acordo com a jurisprudência do TSE, é possível considerar o rendimento bruto dos 
cônjuges, cujo regime de casamento seja o da comunhão universal de bens, para fins de aferição do 
limite de doação por pessoa física para campanha eleitoral. O regime de bens adotado na união estável, 
quando outro não for expressamente pactuado, é o de comunhão parcial. Assim, a pretendida soma dos 
rendimentos do casal para aferição do limite legal de doação não pode ser admitida, inexistente prova 
de pacto de comunhão de bens quanto ao regime de bens da união estável. Caracterizada a infração à 
norma eleitoral, aplica-se a sanção prevista no art. 23, § 3º, da Lei n.º 9.504/97”. (TRE-RN - RE: 4516 
MOSSORÓ - RN, Relator: ALCEU JOSÉ CICCO, Data de Julgamento: 13/07/2016, DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Data 18/07/2016, Página 04/05). Essa Ementa acima transcrita aborda a questão do regime de 
bens na união estável. Foi decidido que, por causa do regime de bens naquela união estável ser o da 
comunhão parcial, não seria admitida a soma dos rendimentos do casal para aferição do limite legal de GABARIT
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doação Assim, tendo em vista essa situação, explique detalhadamente acerca da possibilidade de 
alteração do regime patrimonial na união estável tal como se permite alterá-lo no casamento, de acordo 
com o que foi ministrado em sala de aula. (2,0) 
 
Apesar de não previsto especificamente no Código Civil, vigora o entendimento de que é sim possível a alteração 
do regime de bens na união estável tal qual no casamento, previsto pelo artigo 1.639, § 2º. Diferentemente do que 
ocorre no casamento, quando é necessária a autorização judicial para essa alteração, na união estável não se 
exige a autorização judicial, basta que se faça outro instrumento estipulando o novo regime patrimonial que regerá 
a relação daqueles conviventes. Ressalte-se que direitos de terceiros estarão sempre resguardados e que o 
desejo de alteração tem que ser de ambos os companheiros. 
 

3. Matéria do mês de abril deste ano de 2018 intitulada “ADOÇÃO DIRETA- CDH do Senado aprova projeto 
de lei que facilita adoção "intuitu personae"” trouxe a seguinte informação: “Ao justificar a proposição, se 
alegou que uma lei sobre o tema dará mais segurança jurídica a instituto que hoje é controverso e, embora 
praticado, é feito sem previsão formal que o ampare. Relatora da matéria na CDH, a senadora Kátia Abreu 
(sem partido-TO) explicou em seu parecer que, embora haja jurisprudência favorável à adoção direta, a 
doutrina não é pacífica sobre o tema”. Acerca do assunto da adoção intuitu personae mencionada nesta 
matéria, explique no que ela consiste e informe o que se tenta evitar com sua aceitação e qual o óbice 
legal é apontado para a sua prática. (2,0) 
 

A adoção intuitu personae é a adoção consensual, que ocorre quando a mãe biológica manifesta interesse em 
entregar a criança à pessoa conhecida, sem que esta se faça presente no Cadastro Nacional de Adoção. O que 
se tenta evitar com a aceitação desta adoção é que ocorra a chamada “adoção à brasileira” e o óbice legal que é 
apontado seria a necessidade de se obedecer o Cadastro de Adoção, devendo a criança ser encaminhada para a 
fila.  
 

4. Julgado proferido semana passada (30/05/2018) pela 3ª Turma Criminal do TJDF manteve, por 
unanimidade, a decisão da Vara de Execuções Penais que negou autorização para uma mulher visitar um 
detento por haver outra cadastrada anteriormente. Ao negar o recurso, a turma entendeu que “o 
relacionamento concomitante de preso com duas mulheres não pode ser tido como união estável, sendo 
inviável o cadastramento de ambas como companheiras no rol de visitantes de um único detento”. Veja 
parte do trecho do voto do relator desembargador Jesuino Rissato neste Agravo de Execução Penal n. 
20180020023040RAG: “De mais a mais, o artigo 1.723, Código Civil, reconhece: "como entidade familiar a 
união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituição de família". Nesses termos, a convivência pública, contínua e 
duradora exigidas pela legislação civilista demonstram que a união entre o casal requer estabilidade, 
ligação social permanente, preenchida com a intenção de constituir família. Assim, o comportamento 
social aparente como se fossem marido e mulher não se coaduna com a união entre mais de duas 
pessoas.” Tendo em vista as previsões legais acerca da união estável apresentadas em sala de aula, é de 
se esperar que o relator tenha votado, como o fez, no seguinte sentido: (1,0) 
a) negando provimento ao recurso tendo em vista que a Lei Civil autoriza que a união estável converta-se em 
casamento, significando que não se pode admitir o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, pois não seria 
possível equiparar ao casamento, a união entre três, quatro, cinco ou mais pessoas. 
b) negando provimento ao recurso tendo em vista que a Lei Civil retira o caráter de união estável aos 
relacionamentos concomitantes, denominando ambos de concubinato. 
c) negando provimento ao recurso tendo em vista que a Lei Civil exige que a convivência seja pública para 
caracterizar união estável, o que fica suspenso pelo fato do homem estar encarcerado, não sendo nenhum dos 
relacionamentos união estável. 
d) negando provimento ao recurso tendo em vista que a Lei civil traz a prevalência do contrato de união estável 
sobre a existência de uma união estável informal, daí a prevalência da companheira cadastrada anteriormente. 
 
5. João e Maria namoram faz cinco meses e decidiram se casar. João está com uma dúvida em relação as 
consequência do seu casamento quanto ao filho que Maria teve quando adolescente, já que no registro 
civil não consta a paternidade do menino, que realmente é desconhecida. Baseado na lei civil e nas 
discussões sobre o assunto em sala de aula, você afirmaria que: (1,0) 
a) Com o casamento, João passaria a figurar como pai do filho de sua esposa, pois a paternidade socioafetiva 
independe de laços biológicos. 
b) Com o casamento, João passaria a figurar como pai do filho de sua esposa, pois a paternidade socioafetiva 
prevalece sobre a biológica. GABARIT
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c) Com o casamento, João não passaria a figurar como pai do filho de sua esposa, pois esse fato não condiz com 
a verdade real, que é a biológica e tem prevalência sobre a socioafetiva. 
d) Com o casamento, João não passaria a figurar como pai do filho de sua esposa, pois esse fato não leva à 
paternidade socioafetiva. 
 
6. Marcos resolveu retornar a Catalão após 10 anos de sua última vinda a esta cidade para rever bons 
amigos. Na primeira noite que saíram juntos, Marcos tomou conhecimento de que tinha um filho da mulher 
com quem manteve um relacionamento, cuja idade coincide com sua última vinda, mas que foi registrado 
por outro homem. Transtornado com a possibilidade de ser verdade, ele procura a mãe do menino e 
consegue autorização para fazer o exame de DNA. Diante do resultado positivo de DNA, baseado na lei 
civil e nas discussões sobre o assunto em sala de aula, você afirmaria que: (1,0) 
a) Marcos terá direito de entrar com uma ação vindicatória de filho em face do homem que registrou o menino, 
pois é o pai biológico do mesmo; porém, o simples reconhecimento da adoção à brasileira resultará na 
improcedência da ação.  
b) Marcos terá direito de entrar com uma ação vindicatória de filho em face do homem que registrou o menino, 
pois é o pai biológico do mesmo; sendo que o simples reconhecimento da adoção à brasileira não resultará na 
improcedência da ação.  
c) Marcos não terá direito de entrar com uma ação vindicatória de filho em face do homem que registrou o menino, 
pois ocorreu a prescrição desse direito com o transcorrer dos 10 anos. 
d) Marcos não terá direito de entrar com uma ação vindicatória de filho em face do homem que registrou o menino, 
pois a adoção à brasileira prevalece sobre a verdade biológica. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO CIVIL VI - GABARITO Data: 13/06/18 
Professor(a): Patrícia F. L. Donzele Cielo Turma: 7º 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. Sabe-se que o juiz tem o dever de oferecer garantia de imparcialidade as partes. Além de ser imparcial, é 
preciso que as partes não tenham dúvida de sua imparcialidade. O Novo CPC de 2015 traz os motivos que 
podem afastar o juiz da demanda, espontaneamente ou por ato das partes. Os impedimentos (art. 144, 
CPC/2015), de cunho objetivo, e a suspeição (art. 145, CPC/2015), que poderá ser declarada de ofício pelo 
juiz ou através da produção de prova. Entre os impedimentos, há um em especial que está preocupando 
Manoela, o que consta do inciso IV, consoante se pode ler a seguir: “Art. 144. Há impedimento do juiz, 
sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) IV - quando for parte no processo ele próprio, 
seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, inclusive;”. Isto porque seu advogado lhe informou que o juiz que julgará o processo do qual 

Manoela é parte, e pelo qual estavam ansiando, trata-se nada menos do que o irmão mais novo do seu avô. 
Com base nesta informação de Manoela e nas disposições do Código Civil e do art. 144, IV do CPC, é 
correto afirmar que: (1,0) 
a) Não há porque Manoela se preocupar, já que não existe parentesco entre ela e seu tio-avô de acordo com o 
Código Civil. 
b) Não há porque Manoela se preocupar, já que o parentesco entre ela e seu tio-avô não gerará o impedimento 
para que ele atue como juiz no seu processo. 
c) Realmente é procedente a preocupação de Manoela, porque o parentesco entre ela e seu tio-avô gerará o 
impedimento para que ele atue como juiz no seu processo. 
d) Realmente é procedente a preocupação de Manoela, visto que o parentesco entre ela e seu tio-avô gerará a 
suspeição para que ele atue como juiz no seu processo. 
 

 

2. Leia a Ementa do seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “DISSOLUÇÃO DE 
UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. PARTILHA. IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. 1. Constitui união estável a 
convivência sob o mesmo teto, com publicidade, notoriedade, comunhão de vida e de interesses, tal como 
se casados fossem. 2. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de 
vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter 
familiar, evidenciado pela affectio maritalis, que no caso restou comprovada desde a data apontada pela 
autora, já que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que a relação não tinha os contornos de 
uma união estável, nem que tenha iniciado em data diversa daquela apontada pela autora. 3. Comprovada 
a união estável no período reconhecido na sentença, devem ser partilhados de forma igualitária todos os 
bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a 
colaboração prestada individualmente pelos conviventes. Inteligência do art. 1.725 do CCB. 4. A sub-
rogação é exceção à regra da comunicabilidade e somente pode ser reconhecida quando cabalmente 
comprovada, o que não ocorreu nos autos no tocante ao imóvel, sendo correta a partilha igualitária do 
bem determinada na sentença. Recurso desprovido.” (TJRS - Apelação Cível 70077217610, 7ª Câmara 
Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicação: 
Diário da Justiça do dia 05/06/2018). Essa Ementa acima transcrita aborda a questão da constituição de 
uma união estável. A esse respeito, pergunta-se: Pode uma pessoa casada constituir união estável? Qual 
o estado civil de uma pessoa que vive em união estável? Responda explicando detalhadamente. (2,0) 
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Sim, a pessoa casada, mas separada de fato ou separada judicialmente, pode constituir união estável de 
acordo com o §1º, do art. 1.723, do CC. A união estável é uma situação de fato que não altera o estado civil 
dos conviventes. Assim sendo, a pessoa que está em uma união estável permanece com o estado civil que 
possuía ao iniciá-la. 
 

3. Matéria de 07 de Fevereiro de 2018 intitulada “Filho adotado não tem direito à herança do pai biológico, 
decide Tribunal de Justiça” trouxe a seguinte informação: “A partir do momento em que é adotada por 
outros pais, uma pessoa perde os vínculos com a família biológica e, por consequência, o direito à 
herança. Com esse entendimento, a 7ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou 
provimento a recurso de uma mulher criada e adotada pelos tios, que buscava inclusão no inventário de 
seu pai biológico”. Acerca do assunto da adoção mencionada nesta matéria, explique com mais detalhes, 
de acordo com a lei, sobre a perda dos vínculos quando uma criança é adotada e, também, qual seria a 
vantagem do reconhecimento da multiparentalidade em uma situação de adoção. (2,0) 
 

Com a adoção, prevê o ECA em seu artigo 41 que há o desligamento de qualquer vínculo com pais e parentes, 
salvo os impedimentos matrimoniais. Em uma situação de adoção, a vantagem da multiparentalidade seria o 
reconhecimento de que é possível ocorrer o reconhecimento simultâneo de parentalidade, inclusive para fins 
alimentares e sucessórios. 
 

4. Julgado proferido semana passada (30/05/2018) pela 3ª Turma Criminal do TJDF manteve, por 
unanimidade, a decisão da Vara de Execuções Penais que negou autorização para uma mulher visitar um 
detento por haver outra cadastrada anteriormente. Ao negar o recurso, a turma entendeu que “o 
relacionamento concomitante de preso com duas mulheres não pode ser tido como união estável, sendo 
inviável o cadastramento de ambas como companheiras no rol de visitantes de um único detento”. Veja 
parte do trecho do voto do relator desembargador Jesuino Rissato neste Agravo de Execução Penal n. 
20180020023040RAG: “De mais a mais, o artigo 1.723, Código Civil, reconhece: "como entidade familiar a 
união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 
estabelecida com o objetivo de constituição de família". Nesses termos, a convivência pública, contínua e 
duradora exigidas pela legislação civilista demonstram que a união entre o casal requer estabilidade, 
ligação social permanente, preenchida com a intenção de constituir família. Assim, o comportamento 
social aparente como se fossem marido e mulher não se coaduna com a união entre mais de duas 
pessoas.” Tendo em vista as previsões legais acerca da união estável apresentadas em sala de aula, é de 
se esperar que o relator tenha votado, como o fez, no seguinte sentido: (1,0) 
a) negando provimento ao recurso tendo em vista que a Lei civil traz o dever de lealdade que deve ser obedecido 
entre os companheiros, o que impede o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas.  
b) negando provimento ao recurso tendo em vista que a Lei civil traz a prevalência do contrato de união estável 
sobre a existência de uma união estável informal, daí a prevalência da companheira cadastrada anteriormente. 
c) negando provimento ao recurso tendo em vista que duas relações concomitantes impede que qualquer delas 
seja considerada união estável, sendo ambas concubinato pela Lei civil. 
d) negando provimento ao recurso tendo em vista que pela Lei civil esta concomitância consubstanciaria o crime 
de bigamia, que inclusive se mostra como impedimento matrimonial. 
 

5. Moisés e Débora tiveram um filho durante o período em que viveram casados, tendo ambos acordado 
que seriam livres as visitas do pai ao filho após a separação do casal. Durante cinco meses foi o que 
realmente ocorreu; mas, tão logo Débora começou a namorar, as desculpas foram surgindo e o acordo 
tornou-se inviável. Assim, Moisés decidiu entrar com uma ação judicial para requerer a guarda 
compartilhada e lhe pediu conselhos legais. Diante do fato narrado e da previsão legal, você pode afirmar 
que: (1,0) 
a) Este tipo de guarda é a regra legal e consiste na responsabilização conjunta do pai e da mãe que não vivam 
sob o mesmo teto, concedendo a um a guarda do filho e regulamentando as visitas do outro cônjuge ao filho. 
b) O objetivo deste tipo de guarda é assegurar que o tempo de convivência com os filhos seja dividido de forma 
"equilibrada" entre os genitores, por isso, o direito de visitação já é definido previamente em audiência. 
c) Este tipo de guarda é a regra ainda quando não haja consenso entre os genitores no que se refere à detenção 
da guarda dos filhos, sendo descartada somente em casos excepcionais. 
d) O objetivo deste tipo de guarda é assegurar o melhor interesse do menor e deve ser determinada ainda que um 
dos genitores declare ao magistrado que não deseja a guarda do menor. 
 GABARIT

O



 

6. Frederico começou seu namoro com Gisele quando esta já estava no quinto mês de gravidez. Logo que 
a criança nasceu, a pedido de Gisele, Frederico resolveu registrar a mesma como sua filha. Passado um 
ano do nascimento da menina, Frederico divorciou de Gisele e pretende entrar com uma ação para retirar 
seu nome do registro da criança. Baseado na lei civil e nas discussões sobre o assunto em sala de aula, 
você afirmaria que: (1,0) 
a) Frederico terá êxito em retirar seu nome como pai do registro, pois a ação de contestação de paternidade é 
imprescritível.  
b) Frederico não terá êxito em retirar seu nome como pai do registro, pois o Código Civil estabelece a presunção 
de filiação no casamento, impedindo a contestação de paternidade neste caso para beneficiar a criança. 
c) Frederico terá êxito em retirar seu nome como pai do registro, pois pode vindicar estado contrário ao que resulta 
do registro de nascimento, provando a falsidade do registro pelo exame de DNA.  
d) Frederico não terá êxito em retirar seu nome como pai do registro, pois procedeu ao registro sabendo que não 
era pai da criança, o que impede uma ação anulatória. 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO I - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): MARINA RAFHAELA CARVALHO DE ARAÚJO Turma: 7ºA 

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) A.S.C propôs reclamação trabalhista, com base no artigo 7º da Constituição Federal, em face das 

reclamadas, Alfa S.A. e Banco Beta S.A. Alegou que fora contratado pela atividade empresário Alfa S.A. para 

laborar na limpeza em benefício do Banco Beta S.A., tendo sido dispensado, sem justa causa, após três 

anos de prestação contínua de serviços. Alegou, ainda, que, passados onze meses da data da rescisão, não 

recebera qualquer verba rescisória, sequer o adicional noturno e plantões extras. Na audiência de instrução 

e julgamento, a atividade empresária Banco Beta S.A. alegou a ilegitimidade passiva por jamais ter havido 

qualquer relação empregatícia entre ela e o Reclamante. Alfa S.A., regularmente citada, não foi representada 

na audiência, não tendo comparecido pessoa responsável pela atividade empresária. Com base na situação 

descrita, avalie as informações a seguir. (valor 1,0) 

 

I. Não há relação de trabalho entre o Reclamante e o Banco Beta S.A. e, por conseguinte, este não deve 

responder pela rescisão contratual.  

II. Deve ser declarada a revelia da atividade Alfa S.A., razão pela qual não poderá mais constar nos autos 

como Reclamada.  

III. A atividade empresária Banco Beta S.A. responde subsidiariamente por todas as verbas trabalhistas 

devidas ao Reclamante.  

É correto o que se afirma em:  

a)  I, apenas.  

b) III, apenas.  

c) I e II, apenas.  

d) II, apenas.  

e) I, II e III. 

 

02) Relativamente ao contrato de trabalho, segundo a legislação, assinale a alternativa correta: (valor 0,5)  GABARIT
O



 

a) Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo 

prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento 

suscetível de previsão aproximada. 

b). Não se admite que o contrato individual de trabalho seja acordado de maneira tácita, mas apenas de 

maneira expressa, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. 

c) Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 8 meses, a outro contrato por 

prazo determinado, inclusive se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da 

realização de certos acontecimentos. 

d) Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência 

prévia por tempo superior a 1 ano no mesmo tipo de atividade. 

e) O contrato de experiência não poderá exceder de 3 meses. 

 

03) Verônica foi contratada, a título de experiência, por 30 dias. Após 22 dias de vigência do contrato, o 

empregador resolveu romper antecipadamente o contrato, que não possuía cláusula assecuratória do direito 

recíproco de rescisão. Sobre o caso, de acordo com a Lei de Regência, assinale a opção correta. (valor 0,5) 
 

a) Verônica terá direito à remuneração, e por metade, a que teria direito até o termo do contrato. 

b) O contrato é irregular, pois o contrato de experiência deve ser feito por 90 dias. 

c) O contrato se transformou em contrato por prazo indeterminado, porque ultrapassou metade da sua 

vigência. 

d) Verônica, como houve ruptura antecipada, terá direito ao aviso prévio e à sua integração ao contrato de 

trabalho. 

e) O empregador é obrigado a pagar em dobro a remuneração a que Verônica teria direito, até o termo do 

contrato. 

 

04) Leônidas trabalha 44 horas semanais como churrasqueiro em um restaurante e recebe salário de R$ 

1.400,00 mensais. Considerando o aumento da clientela, o restaurante contratou Vinícius, também como 

churrasqueiro, a tempo parcial, para que ele cumpra jornada de 22 horas semanais e receba R$ 700,00 por 

mês. Diante da hipótese retratada e de acordo com a CLT e o entendimento do TST, assinale a afirmativa 

correta. (valor 1,0) 
 

a) O salário pago a Vinicius é ilegal porque inferior ao salário mínimo nacional, cabendo então reivindicar a 

diferença correspondente. 

b) O salário é de livre estipulação em cada contrato, daí porque não cabe ao Judiciário interferir nos valores 

fixados livremente pelas partes. GABARIT
O



 

c) A situação retrata discriminação salarial, pois não pode haver divergência salarial entre empregados que 

exercem a mesma função. 

d) O salário de Vinícius deveria ser o mesmo de Leônidas, mesmo que aquele labore menos tempo, por 

causa da equivalência salarial que deve haver entre empregados. 

e) É possível a estipulação do salário de Vinicius nessa base, pois ele guarda relação com o de 

Leônidas, que cumpre a jornada constitucional. 

 

05) No que pertine à duração do trabalho, é CORRETO afirmar que: (valor 0,5) 

 

a) Ao considerar como tempo de serviço o período em que o empregado esteja à disposição do empregador 

ou aguardando ordens, a legislação brasileira considerou, como critério para fixação da jornada, o tempo 

efetivamente trabalhado. 

b) Segundo entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, quanto aos critérios especiais de 

fixação de jornada, o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao 

empregado, por si só, já caracteriza o regime de sobreaviso.  

c) O legislador brasileiro considerou que apenas as variações até cinco minutos, totalizando 10 minutos, não 

serão consideradas para qualquer efeito, isto é, somente a partir do limite de 5 minutos, no começo e no fim 

da jornada, o tempo lançado no cartão de ponto será considerado à disposição do empregador. 

d) Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 26 horas 

semanais. A contratação de trabalhador sob o regime de tempo parcial resultará de ajuste direto 

entre ele e o empregador, porém para aqueles empregados que já estavam laborando no regime 

antigo, a alteração contratual, visando a fixação de jornada inferior, somente poderá ocorrer na 

conformidade do estipulado em acordo ou convenção coletiva. 

e) Turno ininterrupto de revezamento consiste no sistema de trabalho que coloque o empregado, 

alternadamente, em cada semana, quinzena ou mês, em contato com as diversas fases do dia e da noite, 

cobrindo as 24 horas integrantes da composição dia/noite. Todavia, a existência de intervalos intrajornada 

prejudica a tipificação da figura jurídica, em face da ideia de falta de interrupção dos turnos que existe em tal 

sistema. 

 

06) Luis é empregado da sociedade empresária Braço Forte Ltda. Sua jornada é de oito horas, desfrutando 

de uma hora de intervalo. Em determinada semana, por necessidade do empregador, Luis trabalhou a 

jornada de oito horas mas sem desfrutar do intervalo. Em outra semana, trabalhou sete horas contínuas, sem 

intervalo. 
 

Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. (1,0) 

a) Em ambos os casos Luis tem direito a hora extra. GABARIT
O



 

b) Apenas na primeira semana Luis tem direito a hora extra. 

c) Não tendo havido excesso de jornada, Luis não tem direito a hora extra em ambas as semanas. 

d) Independentemente da existência de acordo individual, a hora da segunda semana compensa a da 

primeira semana e, em ambos os casos, Luis não faz jus a hora extra. 

e) Luis teria direito, nos dois casos a intervalo intrajornada de 03 (três) horas. 

 

 

07) Com fundamento nas disposições celetistas sobre jornada extraordinária e jornada noturna, é correto 

afirmar: (0,5) 

 
Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=charges+de+jornada+noturna&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpk9TdwbrbAhWBFpAKHaTBABYQ_AUICigB&b

iw=1600&bih=804#imgrc=s261JL2x1exvFM. Acesso em 04 jun. 2018. 

 

a) Os empregados sob o regime de tempo parcial poderão prestar horas extras, desde que autorizados 

expressamente pelo sindicato. 

b) Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, em relação 

às horas trabalhadas no período considerado noturno aplica-se a redução da hora e deve ser pago o 

respectivo adicional. 

c) O adicional noturno equivale a 30% (trinta por cento), pelo menos, sobre a hora diurna. 

d) Como forma de proteção da saúde e da integridade física dos trabalhadores, a prorrogação da jornada de 

trabalho deve ser prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

e) As horas extras são remuneradas com adicional de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 

valor da hora normal de trabalho. 

 

 

08)  A respeito do descanso semanal remunerado, julgue o item que se segue, se certo ou errado. (valor 1,0) 

 GABARIT
O

https://www.google.com.br/search?q=charges+de+jornada+noturna&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpk9TdwbrbAhWBFpAKHaTBABYQ_AUICigB&biw=1600&bih=804#imgrc=s261JL2x1exvFM
https://www.google.com.br/search?q=charges+de+jornada+noturna&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpk9TdwbrbAhWBFpAKHaTBABYQ_AUICigB&biw=1600&bih=804#imgrc=s261JL2x1exvFM


 

Um empregado que trabalhe como balconista desde 5/8/1996 e que, entre 1.º/4/2013 (segunda-feira) e 

14/4/2013, tenha trabalhado sem ter nenhum dia de descanso terá direito a receber remuneração em dobro 

relativamente aos domingos trabalhados (7 e 14/4/2013). 

(  X ) CERTO                                  

(    ) ERRADO 

 

 

09) Ulisses foi contratado pela empresa Copo de Leite Laticínios Ltda. como auxiliar de produção, para o 

cumprimento de jornada de 8 horas diárias de segunda à sexta-feira, com intervalo de 1 hora para repouso e 

alimentação. Alegando necessidades da produção, duas vezes por semana o empregador passou a fracionar 

o intervalo intrajornada de Ulisses em três períodos de 20 minutos cada um e, nos outros três dias da 

semana, passou a conceder apenas 40 minutos de intervalo. Em relação a essa situação, marque a 

alternativa correta, indicando que o fracionamento do intervalo intrajornada (valor 1,0) 

 

a) não é permitido para as atividades exercidas por Ulisses e a redução do intervalo implica no 

pagamento pelo empregador dos minutos suprimidos, com um acréscimo de 50% sobre o valor da 

remuneração da hora normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza indenizatória. 

b) não é permitido para as atividades exercidas por Ulisses e a redução do intervalo implica no pagamento 

pelo empregador do período total do intervalo, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora 

normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza salarial. 

c) é permitido para as atividades exercidas por Ulisses no caso de necessidade de produção, mas somente 

em dois períodos de 30 minutos cada um e a redução do intervalo implica no pagamento pelo empregador 

do período total do intervalo, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de 

trabalho, tendo tal pagamento natureza salarial. 

d) é permitido para as atividades exercidas por Ulisses no caso de necessidade de produção e a redução do 

intervalo implica no pagamento pelo empregador dos minutos suprimidos, com um acréscimo de 50% sobre 

o valor da remuneração da hora normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza indenizatória. 

e) é permitido para as atividades exercidas por Ulisses no caso de necessidade de produção e a redução do 

intervalo implica no pagamento pelo empregador do período total do intervalo, com acréscimo de 50% sobre 

o valor da remuneração da hora normal de trabalho, tendo tal pagamento natureza indenizatória. 

 GABARIT
O



 

10) Analise a hipótese abaixo e assinale a alternativa correta.  (valor 1,0) 

 

Considerando que um empregado trabalhe sob o regime normal de jornada de trabalho de 8 horas diárias e 

44 horas semanais, com 1 hora de intervalo para refeição, tendo ele laborado das 13h até às 22h de sábado, 

o primeiro horário em que ele deverá retornar ao local de trabalho será às: 

 

a) 6h da manhã de domingo. 

b) 10h da manhã de segunda-feira. 

c) 7h da manhã de domingo. 

d) 8h da manhã de segunda-feira. 

e) 9h da manhã de segunda-feira. 

 

 

 
GABARITO: 

 

01 – LETRA B 

02 – LETRA A 

03 – LETRA A 

04 – LETRA E 

05 - LETRA D 

06 – LETRA A 

07 – LETRA B 

08– CERTO 

09 – LETRA A 

10 – LETRA E 

 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO DO TRABALHO I - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): MARINA RAFHAELA CARVALHO DE ARAÚJO Turma: 7º 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) Gosto Bom Ltda., indústria alimentícia, terceirizou os serviços do setor de embalagens dos seus produtos e, 

para tanto, contratou a empresa Pacote Forte Embalagens Ltda., de propriedade de seu antigo gerente industrial, 

que pediu demissão exatamente para fundar esta empresa. Esse é o primeiro contrato de prestação de serviços 

firmado pela Pacote Forte Embalagens Ltda., quatro meses depois de iniciar suas atividades. No contrato de 

prestação de serviços pactuado restou previsto que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente 

ao pago aos empregados da contratante. Os serviços contratados são executados nas dependências da 

tomadora. Considerando as regras legais sobre terceirização de serviços, responda, assinalando a opção correta: 

(valor 1,0) 

a) a embalagem dos produtos faz parte da cadeia de produção da empresa, caracterizando-se como atividade fim 

e, portanto, é ilegal a terceirização realizada. 

b) a pactuação de salário para os empregados da contratada igual ao que é pago aos empregados da contratante 

descaracteriza a terceirização, tornando-a ilegal e levando à formação do vínculo de emprego diretamente com a 

contratante. 

c) o fato de a empresa Pacote Forte Embalagens Ltda. ser de propriedade de um antigo gerente e de a 

contratação ter ocorrido apenas quatro meses após o início das atividades dessa empresa, não implica em 

ilegalidade da terceirização realizada. 

d) o contrato de prestação de serviços conterá a qualificação das partes, a especificação do serviço a ser 

prestado, o prazo para realização do serviço, quando for o caso, e a indicação expressa do nome de cada um dos 

empregados da contratada que irão prestar os serviços, não podendo haver substituição até final duração do 

contrato. 

e) os empregados da Pacote Forte Embalagens Ltda. que prestam serviços à Gosto Bom Ltda. têm 

asseguradas as mesmas condições relativas a atendimento médico ou ambulatorial existente nas 

dependências da contratante ou local por ela designado. 

 

02) Sobre o trabalho rural, leia as afirmações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta: (valor 0,5)  

I. A definição legal de empregado rural é vinculada à situação geográfica da propriedade, que deve ser em zona 

rural, ou ao tipo de prédio, que deve ser rústico. Por isso, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal 

Superior do Trabalho, o empregado que exerce atividade rural para empresa de reflorestamento, será considerado 

rurícola.  GABARIT
O



 

II. Somente pode ser considerado, segundo o critério legal, empregador rural quem explore atividade 

agroeconômica em caráter permanente.  

III. O contrato de safra é expressamente mencionado na Lei do Trabalho Rural, que o define como o que tem sua 

duração dependente de variações estacionais da atividade agrária. É considerado um contrato a termo, em geral, 

incerto.  

IV. A Lei do Trabalho Rural dispõe que o empregado rural tem direito ao intervalo intrajornada, quando essa for 

superior a seis horas, mas não estabelece duração desse intervalo, dando certa flexibilidade, observados os usos 

e costumes da região.  

V. Nos termos da orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, o prazo prescricional da pretensão 

do rurícola, cujo contrato de emprego já se extinguira ao sobrevir a Emenda Constitucional n. 28, tenha sido ou 

não ajuizada a ação trabalhista, prossegue regido pela lei vigente ao tempo da extinção do contrato de emprego. 

a) Somente uma afirmativa está correta. 

b) Somente duas afirmativas estão corretas. 

c) Somente três afirmativas estão corretas. 

d) Somente quatro afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

03) José, vendedor em loja de confecções, solicitou ao empregador Marcelo, dez dias antes do término do 

respectivo período aquisitivo, a conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Por sua vez, em 

momento posterior e com antecedência de sessenta dias, Marcelo informou a José a respeito do período 

designado para o respectivo gozo de férias. O pagamento de férias acrescidas do terço constitucional foi efetuado 

ao trabalhador no primeiro dia após o início das férias. Marcelo não pagou o abono pecuniário, por entender 

indevida no caso concreto a conversão parcial, diante da data de solicitação da providência. Considere que, 

durante o período aquisitivo, José havia faltado sete vezes ao serviço, de forma injustificada, tendo havido 

desconto salarial. Além disso, no mesmo período aquisitivo, José ausentou-se do trabalho, de modo justificado, 

por vinte e quatro dias não consecutivos. Nesta situação hipotética, assinale a alternativa correta: (valor 1,0) 

a) é devido a José o pagamento em dobro da remuneração de férias de vinte e quatro dias, incluído o terço 

constitucional, por ter sido realizada a quitação pelo empregador fora do prazo legal. 

b) José tem direito à conversão de 1/3 do período das férias em abono pecuniário, razão pela qual a falta de 

pagamento do abono gera o direito à remuneração das férias em dobro, incluído o terço constitucional. 

c) José faz jus ao gozo e remuneração de trinta dias de férias, acrescidas do terço constitucional, mas não à 

conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário. 

d) José não faz jus à fruição de férias, pois possuiu mais de trinta e duas faltas no período aquisitivo. 

e) é devido o pagamento a José, de forma simples, da remuneração de férias de vinte e quatro dias, incluído o 

terço constitucional, sem direito à conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário. GABARIT
O



 

04) Empregado e empregador celebram contrato individual de trabalho pelo prazo de 9 (nove) meses, para a 

execução de serviço de natureza transitória. Ao término do contrato prorrogam–no por mais 9 (nove) meses e, 

novamente, ao término deste, estabelecem nova prorrogação por mais 6 (seis) meses. Em decorrência da 

situação acima descrita, assinale a alternativa correta sobre o contrato por prazo determinado: (valor 1,0) 

a) será válido, tendo em vista que sua duração total não ultrapassou o limite máximo de duração de dois anos. 

b) será válido, tendo em vista que foi celebrado para execução de serviço de natureza transitória, não tendo 

relevância na análise da sua validade o número de prorrogações realizadas. 

c) será nulo, tendo em vista que foi prorrogado mais do que uma vez, razão pela qual não gera nenhum efeito 

jurídico para as partes. 

d) será nulo, em razão de ter sido prorrogado mais do que uma vez, salvo se a última prorrogação se deu em 

razão da necessidade de execução de serviços especializados. 

e) passará a vigorar sem determinação de prazo, tendo em vista que foi prorrogado mais de uma vez. 

 

05) Jefferson é balconista numa loja e, por determinação do empregador e necessidade do serviço, precisou 

trabalhar 8 horas em um domingo. Agora Jefferson fará, na mesma semana, a compensação dessas horas.  

Sobre essa situação, assinale a opção correta. (valor 1,0)  

a) Uma vez que as horas foram prestadas no dia de domingo, a compensação deverá ser feita em dobro, ou seja, 

em 16 horas. 

b) Por imposição legal, as horas devidas devem ser compensadas e pagas ao trabalhador, com acréscimo de 

100%, em função do seu sacrifício. 

c) A compensação deve ser feita pela hora simples 08 (oito) horas, pois não deve ser confundida com o 

pagamento, que, no caso, receberia acréscimo de 100%. 

d) Se a empresa estivesse em dificuldade financeira e não quisesse realizar a compensação, poderia criar um 

banco de horas extras diretamente com o empregado, e lançar nelas as horas extraordinárias. 

 

06) Assinale a alternativa CORRETA (valor 0,5): 

a) O regime de tempo parcial é aquele que não excede 20 horas semanais. A remuneração não pode ser inferior 

ao mínimo horário e para que seja válido é suficiente que haja convenção coletiva prevendo a possibilidade de sua 

instituição. 

b) Trabalho em turnos ininterruptos de revezamento é o sistema pelo qual o empregado labora 

alternadamente em cada semana, quinzena, ou mês, em horários distintos, ora de dia, ora de noite, com 

jornada de seis horas diárias, salvo negociação coletiva. Se a empresa trabalhar com vários turnos, mas 

os empregados forem fixos em cada um, não haverá turnos ininterruptos de revezamento. GABARIT
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c) As horas extras podem ser realizadas mediante prorrogação bilateral, ou unilateral para conclusão de serviços 

inadiáveis, força maior, ou para recuperação de horas de paralisação. São hipóteses de força maior as medidas 

econômicas governamentais de caráter geral, a falência e a concordata, as dificuldades financeiras da empresa. 

d) Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras prestadas. 

e) As horas extras serão pagas somente quando houver previsão em instrumento coletivo. 

 

07) As sociedades empresárias ALFA e BETA, que atuam no ramo hoteleiro, foram fiscalizadas pela autoridade 

competente e multadas porque concediam intervalo de 30 minutos para refeição aos empregados que tinham 

carga horária de trabalho superior a 6 horas diárias. Ambas recorreram administrativamente da multa aplicada, 

sendo que a sociedade empresária ALFA alegou e comprovou que a redução da pausa alimentar havia sido 

acertada em acordo individual feito diretamente com todos os empregados, e a sociedade empresária BETA 

alegou e comprovou que a redução havia sido autorizada pela Superintendência Regional do Trabalho. De acordo 

com a Constituição, a CLT e o entendimento sumulado pelo TST, assinale a afirmativa correta. (valor 1,0) 

a) A sociedade empresária BETA não deveria ser multada, pois a autoridade administrativa autorizou no 

seu caso a redução do intervalo, o que é uma exceção permitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

b) As duas sociedades empresárias estão corretas, pois o intervalo mínimo a ser respeitado seria de 20 minutos 

para refeição e descanso. 

c) As duas sociedades empresárias estão corretas, pois a diminuição da pausa alimentar tem justificativa jurídica e 

deve ser respeitada. 

d) A sociedade empresária ALFA não deveria ser multada, pois a Constituição Federal reconhece os acordos 

individuais em razão da autonomia privada. 

e) As duas sociedades empresárias estão erradas, pois o intervalo mínimo a ser respeitado seria de uma hora 

para refeição e descanso. 

 

08) No tocante ao trabalho noturno, considere: (valor 1,0) 
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Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=charges+de+jornada+noturna&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpk9TdwbrbAhWBFpAKHaTBABYQ_AUICigB&b

iw=1600&bih=804#imgrc=s261JL2x1exvFM. Acesso em 04 jun. 2018. 

 

 

I. Joana é empregada urbana da Empresa SEG Ltda., prestando serviços de faxina em escritórios das 22h às 5h 

do dia seguinte. Neste caso, tem direito ao adicional noturno de 25% sobre a remuneração normal e hora noturna 

reduzida, equivalente a 52 minutos e trinta segundos. 

II. Ivete é empregada rural das Fazendas Leite Bom Ltda. e ordenha as vacas. Para ter direito ao adicional 

noturno, deve trabalhar entre 20h de um dia e 4h do dia seguinte, com adicional de 25% sobre a remuneração 

normal de trabalho, sem direito a hora noturna reduzida. 

III. Solange prestou serviços na Fábrica LWA Ltda. durante dez anos no período noturno, recebendo adicional 

noturno. Por motivo de escalonamento de pessoal, Solange concordou em ser transferida para o período diurno, 

razão pela qual perdeu o direito ao adicional noturno recebido habitualmente por tantos anos. 

Está correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) I, II e III. 

c) I e III, apenas. 

d) II, apenas. 

e) II e III, apenas. 

 

 

09) Xisto, Justo e Tiago prestam serviços para a Empresa X Ltda., sendo o primeiro empregado mensalista, o 

segundo diarista e o terceiro empregado quinzenalista. Marque a alternativa correta para aqueles em que o 

descanso semanal remunerado já está incluído, sem que haja acréscimo na remuneração do seu repouso 

semanal: (valor 0,5) 

a) Xisto, apenas. 

b) Xisto, Justo e Tiago. 

c) Justo e Tiago, apenas. 

d) Xisto e Tiago, apenas. 

e) Tiago, apenas. 

 GABARIT
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10) A respeito do descanso semanal remunerado, julgue o item que se segue. (valor 0,5)  

 

O empregado que faltar ao trabalho em um dia da semana ou que não for pontual perderá o direito ao pagamento 

do descanso semanal remunerado. 

 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

 

 

GABARITO – N2 – 7B 

 

1) LETRA E 

2) LETRA D 

3) LETRA A 

4) LETRA E 

5) LETRA C 

6) LETRA B 

7) LETRA A 

8) LETRA E 

9) LETRA D 

10) ERRADO 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 
Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL II - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 7º 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).  

 

1ª questão (1,0 ponto): A sociedade Júnior e Júnior Comércio de Tecidos Ltda. atua na região do Município de 

Catalão/GO, foi constituída com capital de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e tem sede no mesmo município. 

No contrato social, há cláusula que distribuiu as quotas sociais entre os sócios na seguinte proporção: 55% para o 

sócio Waldomiro Moreira dos Santos Júnior, 40% para o sócio Dirceu Vieira Júnior e 5% para o sócio Gabriel 

Machado Júnior. Também há uma cláusula do contrato social que prevê que a administração da sociedade 

compete aos sócios Waldomiro e Dirceu, separadamente e outra que prevê expressamente a possibilidade de 

eventual exclusão de sócio por justa causa por simples alteração do contrato social. Decorridos nove anos da 

constituição da sociedade, Dirceu vem tentando dissolvê-la por distrato, sem sucesso, por não concordar com 

certas decisões administrativas de Waldomiro, apoiadas pelo sócio Gabriel. Dirceu, em vez de exercer seu direito 

de retirada, passou a atuar de modo velado colaborando com sociedades concorrentes nas cidades de Ipameri e 

Pires do Rio, dentro da área de atuação da sociedade limitada. Além disso, ele passou a atrasar, 

deliberadamente, a entrega de serviços aos clientes de Ipameri e Pires do Rio, bem como a disseminar 

mensagens de correio eletrônico com notícias inverídicas sobre a vida particular dos sócios e sobre o outro 

administrador estar dilapidando o patrimônio social, bem como se apropriando de bens da sociedade para uso 

próprio. Os demais sócios conseguiram algumas dessas mensagens de correio eletrônico e confrontaram Dirceu, 

que confirmou a autoria e disse que não mudaria sua atitude. Além da insustentabilidade da harmonia entre os 

sócios, o faturamento da pessoa jurídica foi sensivelmente reduzido, porque os principais clientes já estavam 

cancelando contratos ou devolvendo propostas de serviços confirmadas, como provam as notificações recebidas 

pelos sócios e correspondências. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O sócio Dirceu poderá ser destituído da função de administrador da sociedade por deliberação aprovada pelos 

sócios Waldomiro e Gabriel, mediante simples alteração do contrato social. 

II. O sócio Dirceu só poderá ser destituído da função de administrador por meio de ação judicial promovida pelos 

sócios Waldomiro e Gabriel, em que se prove justa causa para tal destituição.  GABARIT
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III. O sócio Dirceu poderá ser excluído da sociedade, mediante simples alteração do contrato social, por 

deliberação aprovada pelos sócios Waldomiro e Gabriel em reunião de sócios especialmente convocada para este 

fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

IV. O sócio Dirceu só poderá ser excluído da sociedade mediante ação judicial proposta pela sociedade por 

inciativa dos sócios Waldomiro e Gabriel, pelo cometimento faltas graves no cumprimento de 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. 

 

2ª questão (1,0 ponto): A sociedade Ilha Refinaria de Sal Ltda. é constituída pelos sócios Antônia Martins de 

Araújo, Cléber Worttman e Expedita Ferreira. O capital social original é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o 

qual foi totalmente integralizado pelos sócios no ato de constituição da sociedade, cujas quotas foram distribuídas 

aos sócios na seguinte proporção: 50% para a sócia Antônia, 25% para o sócio Cléber e 25% para a sócia 

Expedita. Posteriormente, em assembleia de sócios, foi deliberado o aumento de capital social, para que este 

passasse a ser de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). A deliberação foi aprovada pelas sócias Antônia e 

Expedita, e rejeitada pelo sócio Cléber, sob alegação de que não teria condições financeiras de participar do 

aumento de capital. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A sócia Expedita tem direito de participar do aumento de capital na mesma proporção das quotas que já possuía 

e pode ceder tal direito à sócia Antônia, mesmo que haja oposição do sócio Cléber. 

II. A sócia Expedita tem direito de participar do aumento de capital na mesma proporção das quotas que já 

possuía e pode ceder tal direito a uma pessoa estranha ao quadro societário, desde que não haja oposição de 

nenhum dos outros sócios. 

III. A deliberação de aumento de capital social, por implicar em alteração de cláusula essencial do contrato social, 

é inválida, uma vez que deveria ter sido aprovada por todos os sócios. 

IV. Por ter sido aprovado o aumento de capital social à revelia do sócio Cléber, este não tem direito de participar 

do aumento na mesma proporção das quotas que possuía antes da deliberação ser aprovada. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): A sociedade Gaschler Participações Ltda. é constituída pelos sócios Anna Lia Gaschler, 

Peter Gaschler e Mônica Gashler. Segundo o contrato social, a sócia Anna Lia possui 75% das quotas sociais, o 

sócio Peter possui 20% das quotas sociais e a sócia Mônica possui os 5% restantes das quotas sociais. Em 

reunião de sócios, foi deliberada a redução do capital social, por ser considerado excessivo em relação ao objeto 

da sociedade. A deliberação foi aprovada pela sócia Anna Lia e rejeitada pelos sócios Peter e Mônica. Sendo 

assim, a sócia Anna Lia providenciou a alteração do contrato social à revelia dos sócios Peter e Mônica. Diante 

dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: GABARIT
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I. A deliberação aprovada na reunião de sócios é válida, mas qualquer credor quirografário poderá opor-se ao 

deliberado no prazo de 90 dias da data da publicação da ata da reunião que aprovou a redução de capital. 

II. Os sócios Peter e Mônica poderão retirar-se da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião que aprovou a 

redução do capital social da sociedade Gaschler Participações Ltda.  

III. A deliberação de redução de capital social, por implicar em alteração de cláusula essencial do contrato social, é 

inválida, uma vez que deveria ter sido aprovada por todos os sócios. 

IV. Mesmo que discordem da deliberação aprovada pela sócia Anna Lia, os sócios Peter e Mônica só poderão 

deixar a sociedade se provarem justa causa em ação judicial. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): A sociedade limitada Schreder Iluminação Ltda. é constituída pelos sócios Jorge 

Rodrigues e Manuel Schreder. O primeiro titulariza 25% do capital social, enquanto o segundo titulariza os outros 

75% do capital. O contrato social prevê que a administração da sociedade compete a todas os sócios. Em ação 

proposta por Marcel de Lima Bastos em desfavor de Schreder Iluminação Ltda., a ré foi citada apenas na pessoa 

do sócio minoritário. O advogado da sociedade ré, Schreder Iluminação Ltda., alegou nulidade de citação, ao 

argumento de que seria indispensável a citação na pessoa da sócia majoritária. O instrumento de mandato judicial 

em favor do advogado, para que este pudesse falar em nome da sociedade ré nos autos, foi assinado apenas pelo 

sócio minoritário Jorge Rodrigues. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Caso a sociedade Schreder Iluminação Ltda. admita um novo sócio, ele não terá automaticamente poderes de 

administração, embora o contrato social preveja que a administração da sociedade compete a todos os sócios. 

II. A citação da sociedade Schreder Iluminação Ltda. só seria válida se a nomeação do sócio minoritário como 

administrador tivesse se dado em ato separado. 

III. A citação da sociedade Schreder Iluminação Ltda. não é nula, uma vez que a administração da sociedade, 

nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos sócios. 

IV. O instrumento de mandato judicial em favor do advogado é tão nulo quanto a citação da sociedade, uma vez 

que ambos os atos foram praticados apenas pelo sócio minoritário. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): A sociedade Transportes Mosa Ltda. tem como sócios Leonardo Pietro Mosa e Alexandre 

de Vasconcelos Pereira, ambos titulares, cada um, de 50% do capital social. A sociedade foi constituída em 3 de 

agosto de 2016 e, na ocasião, o sócio Leonardo integralizou todas as suas quotas, enquanto o sócio Alexandre 

integralizou metade de suas quotas e comprometeu-se a integralizar a outra metade 3 anos depois da constituição 

da sociedade. Em 15 de maio de 2018, o sócio Leonardo celebrou, com Mauro da Costa Machado, contrato de GABARIT
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promessa de compra e venda de um apartamento de propriedade desta última. Em tal contrato, ficou 

convencionado o preço de venda do imóvel em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o qual seria pago pelo 

promissário comprador Leonardo por meio da cessão de todas as suas quotas da sociedade Transportes Mosa 

Ltda. para o promissário comprador Mauro, pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e que o 

restante do valor do preço seria pago em dinheiro. O contrato social da Transportes Mosa Ltda. não possui 

nenhuma cláusula que trate da cessão de quotas por sócio. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens: 

I. Leonardo pode ceder suas quotas sociais para Mauro sem precisar da concordância de Alexandre, uma vez que 

o contrato social é omisso quanto à cessão de quotas por sócio.  

II. Para que Leonardo possa ceder suas quotas sociais para Mauro, precisará da concordância de Alexandre, uma 

vez que o contrato social é omisso quanto à cessão de quotas por sócio. 

III. Caso a falência da sociedade Transportes Mosa Ltda. fosse decretada hoje (11/6/2018), o sócio Leonardo 

responderia solidariamente com o sócio Alexandre pelo capital social não integralizado, embora Leonardo já tenha 

integralizado todas as quotas de sua propriedade no ato de constituição da sociedade.  

IV. Caso a falência da sociedade Transportes Mosa Ltda. fosse decretada hoje (11/6/2018), o sócio Leonardo não 

responderia pelo capital social não integralizado, uma vez que já havia integralizado todas as quotas de sua 

propriedade no ato de constituição da sociedade. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): No dia 2/1/2015, Marcelino Ribeiro foi regularmente nomeado diretor financeiro da Patatt 

Empreendimentos e Participações S.A., sociedade anônima aberta da qual Marcelino Ribeiro também era 

acionista, tendo, na mesma data, assinado o termo de sua posse no competente livro de atas. O artigo 35 do 

estatuto social da companhia era expresso em outorgar ao diretor financeiro amplos poderes para movimentar o 

caixa da sociedade do modo como entendesse mais adequado, podendo realizar operações no mercado 

financeiro sem necessidade de prévia aprovação dos outros membros da administração. No entanto, em 3/2/2016, 

Marcelino Ribeiro efetuou operação na BM&F Bovespa que acarretou prejuízo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões 

de reais) à Patatt Participações S.A. A despeito do ocorrido, Marcelino Ribeiro permaneceu no cargo até a 

assembleia geral ordinária realizada em 3/2/2017, por meio da qual os acionistas da companhia deliberaram (i) 

aprovar sem reservas as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016; (ii) não propor ação de 

responsabilidade civil em desfavor de Marcelino Ribeiro; e (iii) eleger novos diretores, não tendo Marcelino Ribeiro 

sido reeleito. A ata dessa assembleia foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e 

publicada nos órgãos de imprensa no dia 7/2/2017. Todavia, em 4/6/2018, ainda inconformados com a deliberação 

societária em questão, Duarte Participações Ltda. e Yorgus Participações Ltda., acionistas que, juntos, detinham 

8% (oito por cento) do capital social da companhia, ajuizaram, em face de Marcelino Ribeiro, ação de 

conhecimento declaratória de sua responsabilidade civil pelas referidas perdas e condenatória em reparação dos 

danos causados à companhia. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Ainda que a assembleia de acionistas não tenha autorizado a propositura de ação de responsabilidade civil em 

desfavor de Marcelino Ribeiro, as acionistas autoras poderiam processá-lo porque o fizeram em interesse próprio. GABARIT
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II. No mérito, a ação proposta não pode prosperar, uma vez que Marcelino Ribeiro não violou a lei nem o estatuto 

social e atuou de boa-fé e visando ao interesse da companhia. 

III. Marcelino Ribeiro não foi reeleito para o cargo de diretor financeiro porque é proibida a reeleição de diretores 

após o vencimento de seu mandato, mas nada impediria que ele fosse eleito conselheiro de administração. 

IV. As acionistas autoras não possuem interesse processual, uma vez que a assembleia de acionistas não 

autorizou a propositura de ação de responsabilidade civil em desfavor de Marcelino Ribeiro. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Na constituição por subscrição pública da sociedade ABC Consultoria e Participações 

S.A., os boletins de subscrição previam a integralização das novas ações nas seguintes condições: 30% do preço 

de emissão integralizados no ato de subscrição, obrigatoriamente em dinheiro; 35% do preço de emissão 

integralizados 1 ano depois do ato de subscrição e os 35% restantes do preço de subscrição integralizados 2 anos 

depois do ato de subscrição. Pouco mais de 2 anos após a constituição da companhia, seu Conselho de 

Administração decidiu que a companhia precisa captar mais recursos financeiros, mas precisa fazê-lo sem realizar 

aumento de capital e sem emitir novas ações para o mercado. Uma das ações prioritárias aprovadas pelo 

Conselho de Administração é exigir dos acionistas remissos o pagamento de valores não integralizados das ações 

subscritas na constituição da companhia, mas outras medidas para captação de recursos no mercado também 

estão sendo consideradas. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A companhia poderá promover execução em desfavor dos acionistas remissos, usando os boletins de 

subscrição por eles subscritos como títulos executivos extrajudiciais.  

II. A companhia poderá emitir debêntures ao mercado, por deliberação do próprio Conselho de Administração, as 

quais conferirão aos seus titulares direito de crédito contra a companhia emissora, nas condições constantes da 

escritura de emissão.  

III. A companhia poderá emitir partes beneficiárias ao mercado, por deliberação da assembleia geral de acionistas, 

as quais conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação 

nos lucros anuais. 

IV. Caso a companhia não consiga receber por nenhum meio legal disponível os valores não integralizados dos 

acionistas remissos e se não possuir recursos em lucros ou reservas, poderá declarar tais ações caducas, fazendo 

suas as entradas já realizadas. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): Watering Can Indústria de Plásticos S.A. é sociedade anônima fechada que pretende 

abrir o capital, com finalidade de capitar recursos financeiros no mercado para ampliar exponencialmente seus GABARIT
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empreendimentos. O capital social atual é de R$ 40 milhões e pretende-se captar pelo menos R$ 300 milhões no 

mercado, conforme estudo realizado por consultoria especializada contratada pela Diretoria da companhia. 

Segundo o estatuto social, a companhia não possui Conselho de Administração e seus negócios são geridos 

exclusivamente por seus 5 Diretores. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Após a abertura de capital ser exitosa, com subscrição de todas as novas ações, a companhia poderá emitir 

partes beneficiárias no mercado com finalidade de aumentar a quantidade de recursos financeiros captados. 

II. A companhia, antes da abertura de capital, poderá alterar o estatuto social para fixar nele o valor nominal das 

ações, mas, se optar por tal medida, no caso de eventual aumento de capital com emissão de novas ações, estas 

deverão ser lançadas somente com preço de emissão menor que o valor nominal fixado. 

III. Para realizar a abertura de capital, a companhia deverá contratar instituição financeira para negociar as novas 

ações no Mercado de Balcão, mas antes disso deverá registrar a operação na CVM. 

IV. Para realizar abertura de capital, uma das alterações do estatuto social que a companhia terá que realizar é a 

instituição obrigatória de um Conselho de Administração, formado por pelo menos 3 membros. 

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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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 
Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL II - GABARITO Data: 11/06/18 
Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 7º 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 II 

INSTRUÇÕES: 

- Não é permitida consulta à legislação e nenhuma espécie de material auxiliar. 

- Responda às questões utilizando caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis ou que gerem dúvida 

quanto à alternativa assinalada não serão consideradas nem pontuadas. 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero).  

 

1ª questão (1,0 ponto): A sociedade Júnior e Júnior Comércio de Tecidos Ltda. atua na região do Município de 

Catalão/GO, foi constituída com capital de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e tem sede no mesmo município. 

No contrato social, há cláusula que distribuiu as quotas sociais entre os sócios na seguinte proporção: 55% para o 

sócio Waldomiro Moreira dos Santos Júnior, 40% para o sócio Dirceu Vieira Júnior e 5% para o sócio Gabriel 

Machado Júnior. Também há uma cláusula do contrato social que prevê que a administração da sociedade 

compete aos sócios Waldomiro e Dirceu, separadamente. Não há cláusula que prevê expressamente a 

possibilidade de eventual exclusão de sócio por justa causa por simples alteração do contrato social. Decorridos 

nove anos da constituição da sociedade, Dirceu vem tentando dissolvê-la por distrato, sem sucesso, por não 

concordar com certas decisões administrativas de Waldomiro, apoiadas pelo sócio Gabriel. Dirceu, em vez de 

exercer seu direito de retirada, passou a atuar de modo velado colaborando com sociedades concorrentes nas 

cidades de Ipameri e Pires do Rio, dentro da área de atuação da sociedade limitada. Além disso, ele passou a 

atrasar, deliberadamente, a entrega de serviços aos clientes de Ipameri e Pires do Rio, bem como a disseminar 

mensagens de correio eletrônico com notícias inverídicas sobre a vida particular dos sócios e sobre o outro 

administrador estar dilapidando o patrimônio social, bem como se apropriando de bens da sociedade para uso 

próprio. Os demais sócios conseguiram algumas dessas mensagens de correio eletrônico e confrontaram Dirceu, 

que confirmou a autoria e disse que não mudaria sua atitude. Além da insustentabilidade da harmonia entre os 

sócios, o faturamento da pessoa jurídica foi sensivelmente reduzido, porque os principais clientes já estavam 

cancelando contratos ou devolvendo propostas de serviços confirmadas, como provam as notificações recebidas 

pelos sócios e correspondências. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O sócio Dirceu poderá ser destituído da função de administrador da sociedade por deliberação aprovada pelos 

sócios Waldomiro e Gabriel, mediante simples alteração do contrato social. 

II. O sócio Dirceu só poderá ser excluído da sociedade mediante ação judicial proposta pela sociedade por 

iniciativa dos sócios Waldomiro e Gabriel, pelo cometimento faltas graves no cumprimento de suas obrigações. GABARIT
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III. O sócio Dirceu só poderá ser destituído da função de administrador por meio de ação judicial promovida pelos 

sócios Waldomiro e Gabriel, em que se prove justa causa para tal destituição.  

IV. O sócio Dirceu poderá ser excluído da sociedade, mediante simples alteração do contrato social, por 

deliberação aprovada pelos sócios Waldomiro e Gabriel em reunião de sócios especialmente convocada para este 

fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

2ª questão (1,0 ponto): A sociedade Ilha Refinaria de Sal Ltda. é constituída pelos sócios Antônia Martins de 

Araújo, Cléber Worttman e Expedita Ferreira. O capital social original é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o 

qual foi totalmente integralizado pelos sócios no ato de constituição da sociedade, cujas quotas foram distribuídas 

aos sócios na seguinte proporção: 50% para a sócia Antônia, 30% para a sócia Expedita e 20% para o sócio 

Cléber. Posteriormente, em assembleia de sócios, foi deliberado o aumento de capital social, para que este 

passasse a ser de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). A deliberação foi aprovada pelas sócias Antônia e 

Expedita, e rejeitada pelo sócio Cléber, sob alegação de que não teria condições financeiras de participar do 

aumento de capital. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A sócia Expedita tem direito de participar do aumento de capital na mesma proporção das quotas que já possuía 

e pode ceder tal direito a uma pessoa estranha ao quadro societário, desde que não haja oposição da sócia 

Antônia. 

II. A deliberação de aumento de capital social, por implicar em alteração de cláusula essencial do contrato social, é 

inválida, uma vez que deveria ter sido aprovada por todos os sócios. 

III. O sócio Cléber tem direito de participar do aumento de capital na mesma proporção das quotas que já possuía 

e pode ceder tal direito à sócia Expedita, mesmo que haja oposição da sócia Antônia. 

IV. Por ter sido aprovado o aumento de capital social à revelia do sócio Cléber, este não tem direito de participar 

do aumento na mesma proporção das quotas que possuía antes da deliberação ser aprovada. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): A sociedade Gaschler Participações Ltda. é constituída pelos sócios Anna Lia Gaschler, 

Peter Gaschler e Mônica Gashler. Segundo o contrato social, a sócia Anna Lia possui 50% das quotas sociais, o 

sócio Peter possui 25% das quotas sociais e a sócia Mônica possui os 25% restantes das quotas sociais. Em 

reunião de sócios, foi deliberada a redução do capital social, por ser considerado excessivo em relação ao objeto 

da sociedade. A deliberação foi aprovada pelas sócias Anna Lia e Mônica, e rejeitada pelo sócio Peter. Sendo 

assim, as sócias Anna Lia e Mônica providenciaram a alteração do contrato social à revelia do sócio Peter. Diante 

dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: GABARIT
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I. Mesmo que discorde da deliberação aprovada pelas sócias Anna Lia e Mônica, o sócio Peter só poderá deixar a 

sociedade se provar justa causa em ação judicial. 

II. O sócio Peter poderá retirar-se da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião que aprovou a redução do 

capital social da sociedade Gaschler Participações Ltda.  

III. A deliberação aprovada na reunião de sócios é válida, mas qualquer credor quirografário poderá opor-se ao 

deliberado no prazo de 90 dias da data da publicação da ata da reunião que aprovou a redução de capital. 

IV. A deliberação de redução de capital social, por implicar em alteração de cláusula essencial do contrato social, 

é inválida, uma vez que foi rejeitada por sócio titular de 25% do capital social. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): A sociedade limitada Schreder Iluminação Ltda. é constituída pelos sócios Jorge 

Rodrigues e Manuel Schreder. O primeiro titulariza 25% do capital social, enquanto o segundo titulariza os outros 

75% do capital. O contrato social prevê que a administração da sociedade compete a todos os sócios. Em ação 

proposta por Marcel de Lima Bastos em desfavor de Schreder Iluminação Ltda., a ré foi citada apenas na pessoa 

do sócio minoritário. O advogado da sociedade ré, Schreder Iluminação Ltda., alegou nulidade de citação, ao 

argumento de que seria indispensável a citação na pessoa do sócio majoritário. O instrumento de mandato judicial 

em favor do advogado, para que este pudesse falar em nome da sociedade ré nos autos, foi assinado apenas pelo 

sócio minoritário Jorge Rodrigues. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Caso a sociedade Schreder Iluminação Ltda. admita um novo sócio, ele só terá poderes de administração se for 

nomeado expressamente como administrador em ato separado do contrato social. 

II. A citação da sociedade Schreder Iluminação Ltda. é nula, uma vez que a administração da sociedade, nada 

dispondo o contrato social, compete apenas ao sócio majoritário. 

III. A citação da sociedade Schreder Iluminação Ltda. só seria nula se tivesse se dado na pessoa de um novo 

sócio, admitido depois da constituição da sociedade e que não tivesse sido expressamente nomeado 

administrador nem no contrato social e nem em ato separado. 

IV. O instrumento de mandato judicial em favor do advogado é tão válido quanto a citação da sociedade, uma vez 

que a administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada um dos 

sócios. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): A sociedade Transportes Mosa Ltda. tem como sócios Leonardo Pietro Mosa e Alexandre 

de Vasconcelos Pereira, ambos titulares, cada um, de 50% do capital social. A sociedade foi constituída em 3 de 

agosto de 2016 e, na ocasião, o sócio Leonardo integralizou todas as suas quotas, enquanto o sócio Alexandre GABARIT
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integralizou metade de suas quotas e comprometeu-se a integralizar a outra metade 3 anos depois da constituição 

da sociedade. Em 15 de maio de 2018, o sócio Leonardo celebrou, com Mauro da Costa Machado, contrato de 

promessa de compra e venda de um apartamento de propriedade desta última. Em tal contrato, ficou 

convencionado o preço de venda do imóvel em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o qual seria pago pelo 

promissário comprador Leonardo por meio da cessão de todas as suas quotas da sociedade Transportes Mosa 

Ltda. para o promissário comprador Mauro, pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e que o 

restante do valor do preço seria pago em dinheiro. O contrato social da Transportes Mosa Ltda. não possui 

nenhuma cláusula que trate da cessão de quotas por sócio. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens: 

I. Leonardo pode ceder suas quotas sociais para Mauro sem precisar da concordância de Alexandre, uma vez que 

o contrato social é omisso quanto à cessão de quotas por sócio.  

II. Caso a falência da sociedade Transportes Mosa Ltda. fosse decretada hoje (11/6/2018), o sócio Leonardo não 

responderia pelo capital social não integralizado, uma vez que já havia integralizado todas as quotas de sua 

propriedade no ato de constituição da sociedade. 

III. Se Alexandre, em 3/8/2019 não integralizar o restante de suas quotas sociais, Leonardo poderá excluí-lo da 

sociedade Transportes Mosa Ltda., tomando as quotas de Alexandre para si e devolvendo a ele o valor que já 

havia integralizado, deduzidas as despesas.  

IV. Caso Leonardo ceda suas quotas sociais para Mauro sem a concordância de Alexandre, o contrato de 

promessa de compra e venda não produzirá efeitos nem para a sociedade Transportes Mosa Ltda. e nem para o 

sócio Alexandre. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): No dia 2/1/2015, Marcelino Ribeiro foi regularmente nomeado diretor financeiro da Patatt 

Empreendimentos e Participações S.A., sociedade anônima aberta da qual Marcelino Ribeiro não era acionista, 

tendo, na mesma data, assinado o termo de sua posse no competente livro de atas. O artigo 35 do estatuto social 

da companhia era expresso em outorgar ao diretor financeiro amplos poderes para movimentar o caixa da 

sociedade do modo como entendesse mais adequado, podendo realizar operações no mercado financeiro sem 

necessidade de prévia aprovação dos outros membros da administração. No entanto, em 3/2/2016, Marcelino 

Ribeiro efetuou operação na BM&F Bovespa que acarretou prejuízo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) à 

Patatt Empreendimentos e Participações S.A. A despeito do ocorrido, Marcelino Ribeiro permaneceu no cargo até 

a assembleia geral ordinária realizada em 3/2/2017, por meio da qual os acionistas da companhia deliberaram (i) 

aprovar sem reservas as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016; (ii) não propor ação de 

responsabilidade civil em desfavor de Marcelino Ribeiro; e (iii) eleger novos diretores, não tendo Marcelino Ribeiro 

sido reeleito. A ata dessa assembleia foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e 

publicada nos órgãos de imprensa no dia 7/2/2017. Todavia, em 4/6/2018, ainda inconformados com a deliberação 

societária em questão, XZ Participações Ltda. e WY Participações Ltda., acionistas que, juntos, detinham 8% (oito 

por cento) do capital social da companhia, ajuizaram, em face de Marcelino Ribeiro, ação de conhecimento GABARIT
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declaratória de sua responsabilidade civil pelas referidas perdas e condenatória em reparação dos danos 

causados à companhia. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. As acionistas autoras não possuem interesse processual, uma vez que a assembleia de acionistas não autorizou 

a propositura de ação de responsabilidade civil em desfavor de Marcelino Ribeiro. 

II. No mérito, a ação proposta não pode prosperar, uma vez que a assembleia de acionistas aprovou as 

demonstrações financeiras do exercício social de 2016 sem fazer qualquer ressalva nas contas dos 

administradores, eximindo-os, assim, de responsabilidade. 

III. A nomeação de Marcelino Ribeiro para o cargo de diretor financeiro da companhia é viciada e nula desde o 

princípio, uma vez que ele, na época, não era acionista da companhia. 

IV. Ainda que a assembleia de acionistas não tenha autorizado a propositura de ação de responsabilidade civil em 

desfavor de Marcelino Ribeiro, as acionistas autoras poderiam processá-lo porque o fizeram em interesse próprio. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Na constituição por subscrição pública da sociedade ABC Consultoria e Participações 

S.A., os boletins de subscrição previam a integralização das novas ações nas seguintes condições: 30% do preço 

de emissão integralizados no ato de subscrição, obrigatoriamente em dinheiro; 35% do preço de emissão 

integralizados 1 ano depois do ato de subscrição e os 35% restantes do preço de subscrição integralizados 2 anos 

depois do ato de subscrição. Pouco mais de 2 anos após a constituição da companhia, seu Conselho de 

Administração decidiu que a companhia precisa captar mais recursos financeiros, mas precisa fazê-lo sem realizar 

aumento de capital e sem emitir novas ações para o mercado. Uma das ações prioritárias aprovadas pelo 

Conselho de Administração é exigir dos acionistas remissos o pagamento de valores não integralizados das ações 

subscritas na constituição da companhia, mas outras medidas para captação de recursos no mercado também 

estão sendo consideradas. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A companhia poderá emitir partes beneficiárias ao mercado, por deliberação da assembleia geral de acionistas, 

as quais conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação 

nos lucros anuais. 

II. A companhia poderá emitir debêntures ao mercado, por deliberação do próprio Conselho de Administração, as 

quais conferirão aos seus titulares direito de crédito contra a companhia emissora, nas condições constantes da 

escritura de emissão.  

III. Caso a companhia não consiga receber por nenhum meio legal disponível os valores não integralizados dos 

acionistas remissos e se não possuir recursos em lucros ou reservas, deverá declarar tais ações caídas em 

comisso. 

IV. A companhia poderá mandar vender as ações dos acionistas remissos no Mercado de Balcão e as despesas 

com a operação serão custeadas pelos próprios acionistas remissos.  

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. GABARIT
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(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): Watering Can Indústria de Plásticos S.A. é sociedade anônima fechada que pretende 

abrir o capital, com finalidade de capitar recursos financeiros no mercado para ampliar exponencialmente seus 

empreendimentos. O capital social atual é de R$ 40 milhões e pretende-se captar pelo menos R$ 300 milhões no 

mercado, conforme estudo realizado por consultoria especializada contratada pela Diretoria da companhia. 

Segundo o estatuto social, a companhia não possui Conselho Fiscal e seus negócios são geridos exclusivamente 

por seus 5 Diretores. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Após a abertura de capital ser exitosa, com subscrição de todas as novas ações, a companhia poderá emitir 

debêntures no mercado com finalidade de aumentar a quantidade de recursos financeiros captados. 

II. A companhia, antes da abertura de capital, poderá alterar o estatuto social para fixar nele o valor nominal das 

ações, mas, se optar por tal medida, no caso de eventual aumento de capital com emissão de novas ações, estas 

deverão ser lançadas somente com preço de emissão igual ou maior que o valor nominal fixado. 

III. Para realizar a abertura de capital, a companhia deverá contratar corretora de valores para negociar as novas 

ações no Mercado de Balcão, mas antes disso deverá registrar o contrato firmado com a corretora na CVM. 

IV. Para realizar abertura de capital, uma das alterações do estatuto social que a companhia terá que realizar é a 

instituição obrigatória de um Conselho Fiscal, formado por pelo menos 3 membros. 

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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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 
Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL II - GABARITO Data: 08/06/18 
Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 7º 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).  

 

1ª questão (1,0 ponto): A sociedade limitada Júnior e Júnior Comércio de Tecidos Ltda. tem como sócios 

Waldomiro Moreira dos Santos Júnior e Dirceu Vieira Júnior, ambos titulares, cada um, de 50% do capital social. A 

sociedade foi constituída em 3 de agosto de 2016 e, na ocasião, o sócio Waldomiro integralizou todas as suas 

quotas, enquanto o sócio Dirceu integralizou metade de suas quotas e comprometeu-se a integralizar a outra 

metade 3 anos depois da constituição da sociedade. Em 15 de maio de 2018, o sócio Waldomiro celebrou, com 

Viviane Oliveira Bures, contrato de promessa de compra e venda de um apartamento de propriedade desta última. 

Em tal contrato, ficou convencionado o preço de venda do imóvel em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o qual 

seria pago pelo promissário comprador Waldomiro por meio da cessão de todas as suas quotas da sociedade 

Júnior e Júnior Comércio de Tecidos Ltda. para a promissária compradora Viviane, pelo valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), e que o restante do valor do preço seria pago em dinheiro. O contrato social da 

Júnior e Júnior Comércio de Tecidos Ltda. não possui nenhuma cláusula que trate da cessão de quotas por sócio. 

Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Waldomiro pode ceder suas quotas sociais para Viviane sem precisar da concordância de Dirceu, uma vez que 

o contrato social é omisso quanto à cessão de quotas por sócio.  

II. Para que Waldomiro possa ceder suas quotas sociais para Viviane, precisará da concordância de Dirceu, uma 

vez que o contrato social é omisso quanto à cessão de quotas por sócio. 

III. Caso a falência da sociedade Júnior e Júnior Comércio de Tecidos fosse decretada hoje (8/6/2018), o sócio 

Waldomiro responderia solidariamente com o sócio Dirceu pelo capital social não integralizado, embora Waldomiro 

já tenha integralizado todas as quotas de sua propriedade no ato de constituição da sociedade.  

IV. Caso a falência da sociedade Júnior e Júnior Comércio de Tecidos fosse decretada hoje (8/6/2018), o sócio 

Waldomiro não responderia pelo capital social não integralizado, uma vez que já havia integralizado todas as 

quotas de sua propriedade no ato de constituição da sociedade. 

Deles se extrai que GABARIT
O



 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

2ª questão (1,0 ponto): A sociedade limitada Ilha Refinaria de Sal Ltda. é constituída pelas sócias Antônia Martins 

de Araújo e Expedita Ferreira. A primeira titulariza 25% do capital social, enquanto a segunda titulariza os outros 

75% do capital. O contrato social prevê que a administração da sociedade compete a todas as sócias. Em ação 

proposta por Aliança Navegação e Logística Ltda. em desfavor de Ilha Refinaria de Sal Ltda., a ré foi citada 

apenas na pessoa da sócia minoritária. O advogado da sociedade ré, Ilha Refinaria de Sal Ltda., alegou nulidade 

de citação, ao argumento de que seria indispensável a citação na pessoa da sócia majoritária. O instrumento de 

mandato judicial em favor do advogado, para que este pudesse falar em nome da sociedade ré nos autos, foi 

assinado apenas pela sócia minoritária Antônia Martins de Araújo. Diante dessa situação hipotética, julgue os 

seguintes itens: 

I. O instrumento de mandato judicial em favor do advogado é tão nulo quanto a citação da sociedade, uma vez 

que ambos os atos foram praticados apenas pela sócia minoritária. 

II. A citação da sociedade Ilha Refinaria de Sal Ltda. só seria válida se a nomeação da sócia minoritária como 

administradora tivesse se dado em ato separado. 

III. A citação da sociedade Ilha Refinaria de Sal Ltda. não é nula, uma vez que a administração da sociedade, 

nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada uma das sócias. 

IV. Caso a sociedade Ilha Refinaria de Sal Ltda. admita um novo sócio, ele não terá automaticamente poderes de 

administração, embora o contrato social preveja que a administração da sociedade compete a todos os 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. 

 

3ª questão (1,0 ponto): A sociedade Transportes Mosa Ltda. é constituída pelos sócios Leonardo Pietro Mosa, 

Alexandre de Vasconcelos Pereira e Mauro da Costa Machado. Segundo o contrato social, o sócio Leonardo 

possui 75% das quotas sociais, o sócio Alexandre possui 20% das quotas sociais e o sócio Mauro possui os 5% 

restantes das quotas sociais. Em reunião de sócios, foi deliberada a redução do capital social, por ser considerado 

excessivo em relação ao objeto da sociedade. A deliberação foi aprovada pelo sócio Leonardo e rejeitada pelos 

sócios Alexandre e Mauro. Sendo assim, o sócio Leonardo providenciou a alteração do contrato social à revelia 

dos sócios Alexandre e Mauro. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A deliberação de redução de capital social, por implicar em alteração de cláusula essencial do contrato social, é 

inválida, uma vez que deveria ter sido aprovada por todos os sócios. 

II. Mesmo que discordem da deliberação aprovada pelo sócio Leonardo, os sócios Alexandre e Mauro só poderão 

deixar a sociedade se provarem justa causa em ação judicial. 

III. A deliberação aprovada na reunião de sócios é válida, mas qualquer credor quirografário poderá opor-se ao 

deliberado no prazo de 90 dias da data da publicação da ata da reunião que aprovou a redução de capital. GABARIT
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IV. Os sócios Alexandre e Mauro poderão retirar-se da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião que 

aprovou a redução do capital social da sociedade Transportes Mosa Ltda.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): A sociedade Gaschler Participações Ltda. é constituída pelos sócios Anna Lia Gaschler, 

Peter Gaschler e Mônica Gashler. O capital social original é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o qual foi 

totalmente integralizado pelos sócios no ato de constituição da sociedade, cujas quotas foram distribuídas aos 

sócios na seguinte proporção: 50% para a sócia Anna Lia, 25% para o sócio Peter e 25% para a sócia Mônica. 

Posteriormente, em assembleia de sócios, foi deliberado o aumento de capital social, para que este passasse a 

ser de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A deliberação foi aprovada pelas sócias Anna Lia e Mônica, e 

rejeitada pelo sócio Peter, sob alegação de que não teria condições financeiras de participar do aumento de 

capital. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A deliberação de aumento de capital social, por implicar em alteração de cláusula essencial do contrato social, é 

inválida, uma vez que deveria ter sido aprovada por todos os sócios. 

II. A sócia Mônica tem direito de participar do aumento de capital na mesma proporção das quotas que já possuía 

e pode ceder tal direito a uma pessoa estranha ao quadro societário, desde que não haja oposição de nenhum 

dos outros sócios. 

III. A sócia Mônica tem direito de participar do aumento de capital na mesma proporção das quotas que já possuía 

e pode ceder tal direito à sócia Anna Lia, mesmo que haja oposição do sócio Peter. 

IV. Por ter sido aprovado o aumento de capital social à revelia do sócio Peter, este não tem direito de participar do 

aumento na mesma proporção das quotas que possuía antes da deliberação ser aprovada. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): A sociedade Schreder Iluminação Ltda. atua na região do Município de Catalão/GO, foi 

constituída com capital de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e tem sede no mesmo município. No contrato social, 

há cláusula que distribuiu as quotas sociais entre os sócios na seguinte proporção: 55% para o sócio Manuel 

Schreder, 40% para o sócio Jorge Rodrigues e 5% para o sócio Marcel de Lima. Também há uma cláusula do 

contrato social que prevê que a administração da sociedade compete aos sócios Manuel e Jorge, separadamente 

e outra que prevê expressamente a possibilidade de eventual exclusão de sócio por justa causa por simples 

alteração do contrato social. Decorridos nove anos da constituição da sociedade, Jorge vem tentando dissolvê-la 

por distrato, sem sucesso, por não concordar com certas decisões administrativas de Manuel, apoiadas pelo sócio 

Marcel. Jorge, em vez de exercer seu direito de retirada, passou a atuar de modo velado colaborando com 

sociedades concorrentes nas cidades de Ipameri e Pires do Rio, dentro da área de atuação da sociedade limitada. GABARIT
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Além disso, ele passou a atrasar, deliberadamente, a entrega de serviços aos clientes de Ipameri e Pires do Rio, 

bem como a disseminar mensagens de correio eletrônico com notícias inverídicas sobre a vida particular dos 

sócios e sobre o outro administrador estar dilapidando o patrimônio social, bem como se apropriando de bens da 

sociedade para uso próprio. Os demais sócios conseguiram algumas dessas mensagens de correio eletrônico e 

confrontaram Jorge, que confirmou a autoria e disse que não mudaria sua atitude. Além da insustentabilidade da 

harmonia entre os sócios, o faturamento da pessoa jurídica foi sensivelmente reduzido, porque os principais 

clientes já estavam cancelando contratos ou devolvendo propostas de serviços confirmadas, como provam as 

notificações recebidas pelos sócios e correspondências. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens: 

I. O sócio Jorge poderá ser destituído da função de administrador da sociedade por deliberação aprovada pelos 

sócios Manuel e Marcel, mediante simples alteração do contrato social. 

II. O sócio Jorge só poderá ser destituído da função de administrador por meio de ação judicial promovida pelos 

sócios Manuel e Marcel, em que se prove justa causa para tal destituição.  

III. O sócio Jorge poderá ser excluído da sociedade, mediante simples alteração do contrato social, por 

deliberação aprovada pelos sócios Manuel e Marcel em reunião de sócios especialmente convocada para este 

fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

IV. O sócio Jorge só poderá ser excluído da sociedade mediante ação judicial proposta pelos sócios Manuel e 

Marcel, pelo cometimento faltas graves no cumprimento de 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. 

 

6ª questão (1,0 ponto): GBB Empreendimentos e Participações S.A. é sociedade anônima fechada que pretende 

abrir o capital, com finalidade de capitar recursos financeiros no mercado para ampliar exponencialmente seus 

empreendimentos. O capital social atual é de R$ 30 milhões e pretende-se captar pelo menos R$ 200 milhões no 

mercado, conforme estudo realizado por consultoria especializada contratada pela Diretoria da companhia. 

Segundo o estatuto social, a companhia não possui Conselho de Administração e seus negócios são geridos 

exclusivamente por seus 5 Diretores. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Após a abertura de capital ser exitosa, com subscrição de todas as novas ações, a companhia poderá emitir 

partes beneficiárias no mercado com finalidade de aumentar a quantidade de recursos financeiros captados. 

II. Para realizar a abertura de capital, a companhia deverá contratar instituição financeira para negociar as novas 

ações no Mercado de Balcão, mas antes disso deverá registrar a operação na CVM. 

III. A companhia, antes da abertura de capital, poderá alterar o estatuto social para fixar nele o valor nominal das 

ações, mas, se optar por tal medida, no caso de eventual aumento de capital com emissão de novas ações, estas 

deverão ser lançadas somente com preço de emissão menor que o valor nominal fixado. 

IV. Para realizar abertura de capital, uma das alterações do estatuto social que a companhia terá que realizar é a 

instituição obrigatória de um Conselho de Administração, formado por pelo menos 3 membros. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. GABARIT
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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. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Na constituição por subscrição pública da sociedade Watering Can Indústria de Plásticos 

S.A., os boletins de subscrição previam a integralização das novas ações nas seguintes condições: 30% do preço 

de emissão integralizados no ato de subscrição, obrigatoriamente em dinheiro; 35% do preço de emissão 

integralizados 1 ano depois do ato de subscrição e os 35% restantes do preço de subscrição integralizados 2 anos 

depois do ato de subscrição. Pouco mais de 2 anos após a constituição da companhia, seu Conselho de 

Administração decidiu que a companhia precisa captar mais recursos financeiros, mas precisa fazê-lo sem realizar 

aumento de capital e sem emitir novas ações para o mercado. Uma das ações prioritárias aprovadas pelo 

Conselho de Administração é exigir dos acionistas remissos o pagamento de valores não integralizados das ações 

subscritas na constituição da companhia, mas outras medidas para captação de recursos no mercado também 

estão sendo consideradas. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A companhia poderá emitir partes beneficiárias ao mercado, por deliberação da assembleia geral de acionistas, 

as quais conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação 

nos lucros anuais. 

II. Caso a companhia não consiga receber por nenhum meio legal disponível os valores não integralizados dos 

acionistas remissos e se não possuir recursos em lucros ou reservas, poderá declarar tais ações caducas, fazendo 

suas as entradas já realizadas. 

III. A companhia poderá promover execução em desfavor dos acionistas remissos, usando os boletins de 

subscrição por eles subscritos como títulos executivos extrajudiciais.  

IV. A companhia poderá emitir debêntures ao mercado, por deliberação do próprio Conselho de Administração, as 

quais conferirão aos seus titulares direito de crédito contra a companhia emissora, nas condições constantes da 

escritura de emissão.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): No dia 2/1/2015, Geraldo Moura foi regularmente nomeado diretor financeiro da ABC 

Consultoria e Participações S.A., sociedade anônima aberta da qual Geraldo Moura também era acionista, tendo, 

na mesma data, assinado o termo de sua posse no competente livro de atas. O artigo 35 do estatuto social da 

companhia era expresso em outorgar ao diretor financeiro amplos poderes para movimentar o caixa da sociedade 

do modo como entendesse mais adequado, podendo realizar operações no mercado financeiro sem necessidade 

de prévia aprovação dos outros membros da administração. No entanto, em 3/2/2016, Geraldo Moura efetuou 

operação na BM&F Bovespa que acarretou prejuízo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) à ABC 

Consultoria e Participações S.A. A despeito do ocorrido, Geraldo Moura permaneceu no cargo até a assembleia 

geral ordinária realizada em 3/2/2017, por meio da qual os acionistas da companhia deliberaram (i) aprovar sem 

reservas as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016; (ii) não propor ação de responsabilidade 

civil em desfavor de Geraldo Moura; e (iii) eleger novos diretores, não tendo Geraldo Moura sido reeleito. A ata GABARIT
O



 

dessa assembleia foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e publicada nos 

órgãos de imprensa no dia 7/2/2017. Todavia, em 4/6/2018, ainda inconformados com a deliberação societária em 

questão, XZ Participações Ltda. e WY Participações Ltda., acionistas que, juntos, detinham 8% (oito por cento) do 

capital social da companhia, ajuizaram, em face de Geraldo Moura, ação de conhecimento declaratória de sua 

responsabilidade civil pelas referidas perdas e condenatória em reparação dos danos causados à companhia. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. As acionistas autoras não possuem interesse processual, uma vez que a assembleia de acionistas não autorizou 

a propositura de ação de responsabilidade civil em desfavor de Geraldo Moura. 

II. No mérito, a ação proposta não pode prosperar, uma vez que Geraldo Moura não violou a lei nem o estatuto 

social e atuou de boa-fé e visando ao interesse da companhia. 

III. Geraldo Moura não foi reeleito para o cargo de diretor financeiro porque é proibida a reeleição de diretores 

após o vencimento de seu mandato, mas nada impediria que ele fosse eleito conselheiro de administração. 

IV. Ainda que a assembleia de acionistas não tenha autorizado a propositura de ação de responsabilidade civil em 

desfavor de Geraldo Moura, as acionistas autoras poderiam processá-lo porque o fizeram em interesse próprio. 

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. 

 

GABARIT
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 
Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL II - GABARITO Data: 08/06/18 
Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 7º 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 II 

INSTRUÇÕES: 

- Não é permitida consulta à legislação e nenhuma espécie de material auxiliar. 

- Responda às questões utilizando caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis ou que gerem dúvida 

quanto à alternativa assinalada não serão consideradas nem pontuadas. 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero).  

 

1ª questão (1,0 ponto): A sociedade limitada Júnior e Júnior Comércio de Tecidos Ltda. tem como sócios 

Waldomiro Moreira dos Santos Júnior e Dirceu Vieira Júnior, ambos titulares, cada um, de 50% do capital social. A 

sociedade foi constituída em 3 de agosto de 2016 e, na ocasião, o sócio Waldomiro integralizou todas as suas 

quotas, enquanto o sócio Dirceu integralizou metade de suas quotas e comprometeu-se a integralizar a outra 

metade 3 anos depois da constituição da sociedade. Em 15 de maio de 2018, o sócio Waldomiro celebrou, com 

Viviane Oliveira Bures, contrato de promessa de compra e venda de um apartamento de propriedade desta última. 

Em tal contrato, ficou convencionado o preço de venda do imóvel em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o qual 

seria pago pelo promissário comprador Waldomiro por meio da cessão de todas as suas quotas da sociedade 

Júnior e Júnior Comércio de Tecidos Ltda. para a promissária compradora Viviane, pelo valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), e que o restante do valor do preço seria pago em dinheiro. O contrato social da 

Júnior e Júnior Comércio de Tecidos Ltda. não possui nenhuma cláusula que trate da cessão de quotas por sócio. 

Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Waldomiro pode ceder suas quotas sociais para Viviane sem precisar da concordância de Dirceu, uma vez que 

o contrato social é omisso quanto à cessão de quotas por sócio.  

II. Caso a falência da sociedade Júnior e Júnior Comércio de Tecidos fosse decretada hoje (8/6/2018), o sócio 

Waldomiro não responderia pelo capital social não integralizado, uma vez que já havia integralizado todas as 

quotas de sua propriedade no ato de constituição da sociedade. 

III. Se Dirceu, em 3/8/2019 não integralizar o restante de suas quotas sociais, Waldomiro poderá excluí-lo da 

sociedade Júnior e Júnior Comércio de Tecidos Ltda., tomando as quotas de Dirceu para si e devolvendo a ele o 

valor que já havia integralizado, deduzidas as despesas.  

IV. Caso Waldomiro ceda suas quotas sociais para Viviane sem a concordância de Dirceu, o contrato de 

promessa de compra e venda não produzirá efeitos nem para a sociedade Júnior e Júnior Comércio de Tecidos 

Ltda. e nem para o sócio Dirceu. GABARIT
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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. 

 

2ª questão (1,0 ponto): A sociedade limitada Ilha Refinaria de Sal Ltda. é constituída pelas sócias Antônia Martins 

de Araújo e Expedita Ferreira. A primeira titulariza 25% do capital social, enquanto a segunda titulariza os outros 

75% do capital. O contrato social prevê que a administração da sociedade compete a todas as sócias. Em ação 

proposta por Aliança Navegação e Logística Ltda. em desfavor de Ilha Refinaria de Sal Ltda., a ré foi citada 

apenas na pessoa da sócia minoritária. O advogado da sociedade ré, Ilha Refinaria de Sal Ltda., alegou nulidade 

de citação, ao argumento de que seria indispensável a citação na pessoa da sócia majoritária. O instrumento de 

mandato judicial em favor do advogado, para que este pudesse falar em nome da sociedade ré nos autos, foi 

assinado apenas pela sócia minoritária Antônia Martins de Araújo. Diante dessa situação hipotética, julgue os 

seguintes itens: 

I. Caso a sociedade Ilha Refinaria de Sal Ltda. admita um novo sócio, ele só terá poderes de administração se for 

nomeado expressamente como administrador em ato separado do contrato social. 

II. O instrumento de mandato judicial em favor do advogado é tão válido quanto a citação da sociedade, uma vez 

que a administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, compete separadamente a cada uma das 

sócias. 

III. A citação da sociedade Ilha Refinaria de Sal Ltda. só seria nula se tivesse se dado na pessoa de um novo 

sócio, admitido depois da constituição da sociedade e que não tivesse sido expressamente nomeado 

administrador nem no contrato social e nem em ato separado. 

IV. A citação da sociedade Ilha Refinaria de Sal Ltda. é nula, uma vez que a administração da sociedade, nada 

dispondo o contrato social, compete apenas à sócia majoritária. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): A sociedade Transportes Mosa Ltda. é constituída pelos sócios Leonardo Pietro Mosa, 

Alexandre de Vasconcelos Pereira e Mauro da Costa Machado. Segundo o contrato social, o sócio Leonardo 

possui 50% das quotas sociais, o sócio Alexandre possui 25% das quotas sociais e o sócio Mauro possui os 25% 

restantes das quotas sociais. Em reunião de sócios, foi deliberada a redução do capital social, por ser considerado 

excessivo em relação ao objeto da sociedade. A deliberação foi aprovada pelos sócios Leonardo e Mauro, e 

rejeitada pelo sócio Alexandre. Sendo assim, os sócios Leonardo e Mauro providenciaram a alteração do contrato 

social à revelia do sócio Alexandre. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. O sócio Alexandre poderá retirar-se da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião que aprovou a redução 

do capital social da sociedade Transportes Mosa Ltda.  GABARIT
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II. Mesmo que discorde da deliberação aprovada pelos sócios Leonardo e Mauro, o sócio Alexandre só poderá 

deixar a sociedade se provar justa causa em ação judicial. 

III. A deliberação aprovada na reunião de sócios é válida, mas qualquer credor quirografário poderá opor-se ao 

deliberado no prazo de 90 dias da data da publicação da ata da reunião que aprovou a redução de capital. 

IV. A deliberação de redução de capital social, por implicar em alteração de cláusula essencial do contrato social, 

é inválida, uma vez que foi rejeitada por sócio titular de 25% do capital social. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): A sociedade Gaschler Participações Ltda. é constituída pelos sócios Anna Lia Gaschler, 

Mônica Gashler e Peter Gaschler. O capital social original é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o qual foi 

totalmente integralizado pelos sócios no ato de constituição da sociedade, cujas quotas foram distribuídas aos 

sócios na seguinte proporção: 50% para a sócia Anna Lia, 30% para a sócia Mônica e 20% para o sócio Peter. 

Posteriormente, em assembleia de sócios, foi deliberado o aumento de capital social, para que este passasse a 

ser de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A deliberação foi aprovada pelas sócias Anna Lia e Mônica, e 

rejeitada pelo sócio Peter, sob alegação de que não teria condições financeiras de participar do aumento de 

capital. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A sócia Mônica tem direito de participar do aumento de capital na mesma proporção das quotas que já possuía e 

pode ceder tal direito a uma pessoa estranha ao quadro societário, desde que não haja oposição da sócia Anna 

Lia. 

II. O sócio Peter tem direito de participar do aumento de capital na mesma proporção das quotas que já possuía e 

pode ceder tal direito à sócia Mônica, mesmo que haja oposição da sócia Anna Lia. 

III. A deliberação de aumento de capital social, por implicar em alteração de cláusula essencial do contrato social, 

é inválida, uma vez que deveria ter sido aprovada por todos os sócios. 

IV. Por ter sido aprovado o aumento de capital social à revelia do sócio Peter, este não tem direito de participar do 

aumento na mesma proporção das quotas que possuía antes da deliberação ser aprovada. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): A sociedade Schreder Iluminação Ltda. atua na região do Município de Catalão/GO, foi 

constituída com capital de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e tem sede no mesmo município. No contrato social, 

há cláusula que distribuiu as quotas sociais entre os sócios na seguinte proporção: 55% para o sócio Manuel 

Schreder, 40% para o sócio Jorge Rodrigues e 5% para o sócio Marcel de Lima. Também há uma cláusula do 

contrato social que prevê que a administração da sociedade compete aos sócios Manuel e Jorge, separadamente. 

Não há cláusula que prevê expressamente a possibilidade de eventual exclusão de sócio por justa causa por GABARIT
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simples alteração do contrato social. Decorridos nove anos da constituição da sociedade, Jorge vem tentando 

dissolvê-la por distrato, sem sucesso, por não concordar com certas decisões administrativas de Manuel, apoiadas 

pelo sócio Marcel. Jorge, em vez de exercer seu direito de retirada, passou a atuar de modo velado colaborando 

com sociedades concorrentes nas cidades de Ipameri e Pires do Rio, dentro da área de atuação da sociedade 

limitada. Além disso, ele passou a atrasar, deliberadamente, a entrega de serviços aos clientes de Ipameri e Pires 

do Rio, bem como a disseminar mensagens de correio eletrônico com notícias inverídicas sobre a vida particular 

dos sócios e sobre o outro administrador estar dilapidando o patrimônio social, bem como se apropriando de bens 

da sociedade para uso próprio. Os demais sócios conseguiram algumas dessas mensagens de correio eletrônico 

e confrontaram Jorge, que confirmou a autoria e disse que não mudaria sua atitude. Além da insustentabilidade da 

harmonia entre os sócios, o faturamento da pessoa jurídica foi sensivelmente reduzido, porque os principais 

clientes já estavam cancelando contratos ou devolvendo propostas de serviços confirmadas, como provam as 

notificações recebidas pelos sócios e correspondências. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens: 

I. O sócio Jorge poderá ser destituído da função de administrador da sociedade por deliberação aprovada pelos 

sócios Manuel e Marcel, mediante simples alteração do contrato social. 

II. O sócio Jorge só poderá ser excluído da sociedade mediante ação judicial proposta pelos sócios Manuel e 

Marcel, pelo cometimento faltas graves no cumprimento de suas obrigações. 

III. O sócio Jorge só poderá ser destituído da função de administrador por meio de ação judicial promovida pelos 

sócios Manuel e Marcel, em que se prove justa causa para tal destituição.  

IV. O sócio Jorge poderá ser excluído da sociedade, mediante simples alteração do contrato social, por 

deliberação aprovada pelos sócios Manuel e Marcel em reunião de sócios especialmente convocada para este 

fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): GBB Empreendimentos e Participações S.A. é sociedade anônima fechada que pretende 

abrir o capital, com finalidade de capitar recursos financeiros no mercado para ampliar exponencialmente seus 

empreendimentos. O capital social atual é de R$ 30 milhões e pretende-se captar pelo menos R$ 200 milhões no 

mercado, conforme estudo realizado por consultoria especializada contratada pela Diretoria da companhia. 

Segundo o estatuto social, a companhia não possui Conselho Fiscal e seus negócios são geridos exclusivamente 

por seus 5 Diretores. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Para realizar a abertura de capital, a companhia deverá contratar corretora de valores para negociar as novas 

ações no Mercado de Balcão, mas antes disso deverá registrar o contrato firmado com a corretora na CVM. 

II. Para realizar abertura de capital, uma das alterações do estatuto social que a companhia terá que realizar é a 

instituição obrigatória de um Conselho Fiscal, formado por pelo menos 3 membros. 

III. Após a abertura de capital ser exitosa, com subscrição de todas as novas ações, a companhia poderá emitir 

debêntures no mercado com finalidade de aumentar a quantidade de recursos financeiros captados. GABARIT
O



 

IV. A companhia, antes da abertura de capital, poderá alterar o estatuto social para fixar nele o valor nominal das 

ações, mas, se optar por tal medida, no caso de eventual aumento de capital com emissão de novas ações, estas 

deverão ser lançadas somente com preço de emissão igual ou maior que o valor nominal fixado. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Na constituição por subscrição pública da sociedade Watering Can Indústria de Plásticos 

S.A., os boletins de subscrição previam a integralização das novas ações nas seguintes condições: 30% do preço 

de emissão integralizados no ato de subscrição, obrigatoriamente em dinheiro; 35% do preço de emissão 

integralizados 1 ano depois do ato de subscrição e os 35% restantes do preço de subscrição integralizados 2 anos 

depois do ato de subscrição. Pouco mais de 2 anos após a constituição da companhia, seu Conselho de 

Administração decidiu que a companhia precisa captar mais recursos financeiros, mas precisa fazê-lo sem realizar 

aumento de capital e sem emitir novas ações para o mercado. Uma das ações prioritárias aprovadas pelo 

Conselho de Administração é exigir dos acionistas remissos o pagamento de valores não integralizados das ações 

subscritas na constituição da companhia, mas outras medidas para captação de recursos no mercado também 

estão sendo consideradas. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A companhia poderá emitir debêntures ao mercado, por deliberação do próprio Conselho de Administração, as 

quais conferirão aos seus titulares direito de crédito contra a companhia emissora, nas condições constantes da 

escritura de emissão.  

II. A companhia poderá emitir partes beneficiárias ao mercado, por deliberação da assembleia geral de acionistas, 

as quais conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação 

nos lucros anuais. 

III. Caso a companhia não consiga receber por nenhum meio legal disponível os valores não integralizados dos 

acionistas remissos e se não possuir recursos em lucros ou reservas, deverá declarar tais ações caídas em 

comisso. 

IV. A companhia poderá mandar vender as ações dos acionistas remissos no Mercado de Balcão e as despesas 

com a operação serão custeadas pelos próprios acionistas remissos.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): No dia 2/1/2015, Geraldo Moura foi regularmente nomeado diretor financeiro da ABC 

Consultoria e Participações S.A., sociedade anônima aberta da qual Geraldo Moura não era acionista, tendo, na 

mesma data, assinado o termo de sua posse no competente livro de atas. O artigo 35 do estatuto social da 

companhia era expresso em outorgar ao diretor financeiro amplos poderes para movimentar o caixa da sociedade 

do modo como entendesse mais adequado, podendo realizar operações no mercado financeiro sem necessidade GABARIT
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de prévia aprovação dos outros membros da administração. No entanto, em 3/2/2016, Geraldo Moura efetuou 

operação na BM&F Bovespa que acarretou prejuízo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) à ABC 

Consultoria e Participações S.A. A despeito do ocorrido, Geraldo Moura permaneceu no cargo até a assembleia 

geral ordinária realizada em 3/2/2017, por meio da qual os acionistas da companhia deliberaram (i) aprovar sem 

reservas as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016; (ii) não propor ação de responsabilidade 

civil em desfavor de Geraldo Moura; e (iii) eleger novos diretores, não tendo Geraldo Moura sido reeleito. A ata 

dessa assembleia foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e publicada nos 

órgãos de imprensa no dia 7/2/2017. Todavia, em 4/6/2018, ainda inconformados com a deliberação societária em 

questão, XZ Participações Ltda. e WY Participações Ltda., acionistas que, juntos, detinham 8% (oito por cento) do 

capital social da companhia, ajuizaram, em face de Geraldo Moura, ação de conhecimento declaratória de sua 

responsabilidade civil pelas referidas perdas e condenatória em reparação dos danos causados à companhia. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A nomeação de Geraldo Moura para o cargo de diretor financeiro da companhia é viciada e nula desde o 

princípio, uma vez que ele, na época, não era acionista da companhia. 

II. Ainda que a assembleia de acionistas não tenha autorizado a propositura de ação de responsabilidade civil em 

desfavor de Geraldo Moura, as acionistas autoras poderiam processá-lo porque o fizeram em interesse próprio. 

III. As acionistas autoras não possuem interesse processual, uma vez que a assembleia de acionistas não 

autorizou a propositura de ação de responsabilidade civil em desfavor de Geraldo Moura. 

IV. No mérito, a ação proposta não pode prosperar, uma vez que a assembleia de acionistas aprovou as 

demonstrações financeiras do exercício social de 2016 sem fazer qualquer ressalva nas contas dos 

administradores, eximindo-os, assim, de responsabilidade. 

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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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV - GABARITO Data: 08/06/18 
Professor(a): Matheus Santos Medeiros Turma: 7ºA 

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 

tentativ a de fraude, esta prov a será recolhida e será atribuída a nota “ZERO”  
 

Questões:  
 

 

 

01) (valor 0,8) Considere que em uma execução fundada em título em executivo o executado requereu o 

parcelamento de que trata o artigo 916 do CPC. O magistrado, diante o preenchimento dos requisitos, defere o 

pedido de parcelamento. Nestes termos, é correto afirmar que: 

A) FICA SUSPENSA A EXECUÇÃO E UMA VEZ OCORRENDO À INADIMPLÊNCIA DO PARCELAMENTO 

LEVANTA-SE A SUSPENSÃO E RETOMAM-SE OS ATOS EXECUTIVOS. 

b) fica extinta a execução, aguardando apenas o pagamento das parcelas.  

c) fica suspensa a execução sem possibilidade de seguimento dos atos executivos, nem com a inadimplência das 

parcelas. 

d) tal hipótese não gera suspensão, uma vez que não está elencada no rol do artigo 921, CPC.  

 

 

02) (valor 0,8) Uma vez opostos embargos à execução e conferido efeito suspensivo a eles, há que 

considerar que a execução: 

A) FICARÁ SUSPENSA NO TODO EM PARTE, CONFORME O EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS.  

b) não fica suspensa, uma vez que o magistrado pode cumprir o disposto no artigo 919, § 5º, CPC (redução da 

penhora e de avaliação dos bens etc). 

c) ficará sobrestada a execução sempre que houver embargos à execução.  

d) ficará extinta.  

 

 

03) (valor 0,8) Pedro promove ação de cobrança em face de José, pelo descumprimento de contrato de 

prestação de serviços celebrado entre as partes. O processo instaurado teve seu curso normal, e o pedido foi 

julgado procedente, com a condenação do réu a pagar o valor pleiteado. Não houve recurso e, na fase de 

cumprimento de sentença, o executado é intimado a efetuar o pagamento e pretende ofertar resistência.  

Sobre a postura adequada para o executado tutelar seus interesses, assinale a afirmativa correta.  

a) Deve oferecer embargos à execução e, para tanto, deverá garantir o juízo com penhora, depósito ou caução.  

b) Deve oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, devendo garantir o juízo com penhora, depósito ou 

caução.  

c) Deve oferecer embargos à execução, sem a necessidade de prévia garantia do juízo para ser admitido.  

D) DEVE OFERECER IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM A NECESSIDADE DE 

PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO COM PENHORA. GABARIT
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04) (valor 0,8) Adalberto sofre com uma execução proposta em seu desfavor, todavia não há nenhum bem 

passível de penhora. Túlio, seu exequente, já tentou de todas as formas encontrar algum bem para satisfaz er seu 

crédito – sem êxito. Nesse sentido, deve o juiz da execução: 

A) SUSPENDER A EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO, BEM COMO A PRESCRIÇÃO. PASSADO ESSE 

PERÍODO DE SUSPENSÃO, SEM MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE, COMEÇA A CORRER O PRAZO DE 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, QUE UMA VEZ OBSERVADA GERARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

b) deverá conhecer a prescrição intercorrente de ofício, declarando extinta a execução.  

c) deverá sobrestar a execução por prazo indeterminado.  

d) declarar a extinção da execução. 

 

 

05) (valor 0,8) Considerando que em determinada execução o exequente promove a remissão em favor do 

executado. Este, de logo, aceita o pedido. Levando em consideração está questão, deverá o Magistrado:  

a) designar dia e hora para audiência. 

b) praticar atos executivos para garantir a satisfação do crédito. 

c) suspender a execução. 

D) EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RAZÃO DA REMISSÃO. 

 

 

06) (valor 0,8) Assinale a assertiva correta sobre a suspensão do processo de execução.  

 

I - Suspende-se a execução se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o 

exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis.  

II - O direito subjetivo de o executado pagar parceladamente a dívida, desde que a reconheça e preencha os 

requisitos legais, não configura hipótese de suspensão do processo de execução.  

III - O Juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens 

penhoráveis, hipótese em que ter-se-á igualmente por suspensa a prescrição. 

Quais são corretas? 

a) I, II e III 

b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) APENAS I E III 

 

 

07) (valor 0,8) Suspende-se a execução:  

a) NO TODO OU EM PARTE, QUANDO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO.  

b) Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 20 (vinte) 

dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens impenhoráveis.   

c) Quando o executado possuir bens penhoráveis.  

d) Pela não admissão de incidentes de demandas repetitivas.  
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08) (valor 0,8) Ainda sobre as defesas do executado, leia o julgado abaixo e indique sobre qual defesa faz 

menção. 

“não comporta dilação probatória em razão do seu rito simplificado, devendo o excipiente comprovar as suas 

alegações junto com a inicial” TJRJ, 9º Câmara Cível, Rel. Des. Jose Roberto Portugal Compasso, j. 11.02.2014”.  

 

a) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

b) Embargos de declaração. 

c) Embargos à execução. 

d) Parcelamento do artigo 916, CPC. 

 

 

09) (valor 0,8) No que se refere à Fazenda Pública, vimos que esta pode oferecer impugnação ao 

cumprimento de sentença e que, inclusive, suas hipóteses se assemelham a impugnação comum (que não 

seja parte a Fazenda). Analise as proposituras abaixo e indique qual matéria NÃO pode ser alegada quando 

a parte for a Fazenda Pública apresentando impugnação. 

a) inexequibil idade do título ou inexigibilidade da obrigação. 

B) PENHORA INCORRETA OU AVALIAÇÃO ERRÔNEA. 

c) incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução.  

d) ilegitimidade de parte. 

 

 

10) (valor 0,8) No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa 

pela Fazenda Pública, ela será 

a) intimada na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico, por Oficial de Justiça, ou por carta, 

para no prazo de quinze dias deduzir impugnação ao cálculo apresentando pelo credor, podendo alegar qualquer 

matéria útil à sua defesa. 

b) INTIMADA NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE JUDICIAL, POR CARGA, REMESSA OU MEIO 

ELETRÔNICO, PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE TRINTA DIAS E NOS PRÓPRIOS AUTOS IMPUGNAR A 

EXECUÇÃO. 

c) intimada na pessoa de seu representante judicial para opor embargos, no prazo de trinta dias, que serão 

autuados em apenso, podendo alegar apenas excesso de execução.  

d) citada na pessoa de seu representante judicial para opor embargos, no prazo de trinta dias, nos próprios 

autos, podendo alegar excesso de execução ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente ao trânsito em julgado. 

e) citada na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico ou por carta, para impugnar o cálculo 

apresentado pelo credor, nos mesmos autos, e, após a homologação da conta de liquidação, iniciar -se-á a 

execução, com abertura de prazo para embargos. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV - GABARITO Data: 12/06/18 
Professor(a): Matheus Santos Medeiros Turma: 7ºB 

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) (valor 0,8) Considere que em uma execução fundada em título executivo extrajudicial o executado 

requereu o parcelamento de que trata o artigo 916 do CPC. O magistrado, diante o preenchimento dos requisitos, 

defere o pedido de parcelamento. Nestes termos, é CORRETO afirmar que: 

A) FICA SUSPENSA A EXECUÇÃO E UMA VEZ OCORRENDO À INADIMPLÊNCIA DO PARCELAMENTO 

LEVANTA-SE A SUSPENSÃO E RETOMAM-SE OS ATOS EXECUTIVOS. 

b) fica extinta a execução, aguardando apenas o pagamento das parcelas. 

c) a opção de parcelamento não importa renúncia ao direito de opor embargos. 

d) não se suspende os atos executivos. 

 

 

02) (valor 0,8) Considere o seguinte caso hipotético: O juiz suspende a execução por algumas das 

possibilidades previstas em lei, não fora alegada sua suspeição ou impedimento, neste caso, o magistrado: 

 a) não poderá praticar nenhuma medida. 

B) PODERÁ DETERMINAR MEDIDAS URGENTES PARA PRESERVAÇÃO DOS BENS PENHORADOS OU 

MESMO PARA QUE O EXECUTADO NÃO DILAPIDE O PATRIMÔNIO. 

c) extinguirá a execução. 

d) nenhuma das alternativas.  

 

 

03) (valor 0,8) Pedro promove ação de cobrança em face de José, pelo descumprimento de contrato de 

prestação de serviços celebrado entre as partes. O processo instaurado teve seu curso normal, e o pedido foi 

julgado procedente, com a condenação do réu a pagar o valor pleiteado. Não houve recurso e, na fase de 

cumprimento de sentença, o executado é intimado a efetuar o pagamento e pretende ofertar resistência.  

Sobre a postura adequada para o executado tutelar seus interesses, assinale a afirmativa correta.  

a) Deve oferecer embargos à execução e, para tanto, deverá garantir o juízo com penhora, depósito ou caução.  

b) Deve oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, devendo garantir o juízo com penhora, depósito ou 

caução.  

c) Deve oferecer embargos à execução, sem a necessidade de prévia garantia do juízo para ser admitido.  

D) DEVE OFERECER IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM A NECESSIDADE DE 

PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO COM PENHORA. 
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04) (valor 0,8) Adalberto sofre com uma execução proposta em seu desfavor e é penhorado um automóvel. 

Contudo, não apareceram interessados na arrematação. O Exequente não indicou outros bens passíveis de 

penhora, nem adjudicou. Nesse sentido, deve o juiz da execução: 

A) SUSPENDER A EXECUÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO, BEM COMO A PRESCRIÇÃO. PASSADO ESSE 

PERÍODO DE SUSPENSÃO, SEM MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE, COMEÇA A CORRER O PRAZO DE 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, QUE UMA VEZ OBSERVADA GERARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

b) deverá conhecer a prescrição intercorrente de ofício, declarando extinta a execução. 

c) deverá sobrestar a execução por prazo indeterminado.  

d) declarar a extinção da execução. 

 

 

05) (valor 0,8) Considerando que em determinada execução o exequente promove a renúncia em favor do 

executado deverá o Magistrado: 

a) extinguir a execução depois de o executado dar o aceite. 

b) praticar atos executivos para garantir a satisfação do crédito. 

c) suspender a execução. 

D) EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RAZÃO DA RENÚNCIA SER ATO UNILATERAL. 

 

 

06) (valor 0,8) Assinale a assertiva correta sobre a suspensão do processo de execução. 

 

I - Suspende-se a execução se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o 

exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis.  

II - O direito subjetivo de o executado pagar parceladamente a dívida, desde que a reconheça e preencha os 

requisitos legais, não configura hipótese de suspensão do processo de execução.  

III - O Juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens 

penhoráveis, hipótese em que ter-se-á igualmente por suspensa a prescrição. 

Quais são corretas? 

a) I, II e III 

b) Apenas II 

c) Apenas III 

d) Apenas I e III 

 

 

07) (valor 0,8) Suspende-se a execução: 

a) NO TODO OU EM PARTE, QUANDO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO.  

b) Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 20 (vinte) 

dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens impenhoráveis.  

c) Quando o executado possuir bens penhoráveis. 

d) O exequente renunciar o crédito. 
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08) (valor 0,8) No que se refere à impugnação apresentada pela Fazenda Pública marque a assertiva 

correta: 

a) não poderá alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. 

b) não poderá alegar penhora incorreta ou avaliação errônea. 

c) não poderá alegar incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução. 

d) não poderá alegar ilegitimidade de parte. 

 

 

09) (valor 0,8) No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa 

pela Fazenda Pública, ela será 

a) INTIMADA NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE JUDICIAL, POR CARGA, REMESSA OU MEIO 

ELETRÔNICO, PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE TRINTA DIAS E NOS PRÓPRIOS AUTOS IMPUGNAR A 

EXECUÇÃO. 

b) citada na pessoa de seu representante judicial para opor embargos, no prazo de trinta dias, que serão 

autuados em apenso, podendo alegar apenas excesso de execução. 

c) citada na pessoa de seu representante judicial para opor embargos, no prazo de trinta dias, nos próprios 

autos, podendo alegar excesso de execução ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente ao trânsito em julgado. 

d) citada na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico ou por carta, para impugnar o cálculo 

apresentado pelo credor, nos mesmos autos, e, após a homologação da conta de liquidação, iniciar-se-á a 

execução, com abertura de prazo para embargos. 

e) intimada na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico, por Oficial de Justiça, ou por carta, 

para no prazo de quinze dias deduzir impugnação ao cálculo apresentando pelo credor, podendo alegar qualquer 

matéria útil à sua defesa.  

 

 

10)  (valor 0,8) No processo de execução e cumprimento de sentença,  

A) A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EMBORA NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, É ACEITA PELA DOUTRINA E PELA JURISPRUDÊNCIA PARA QUE O 

EXECUTADO SE DEFENDA MEDIANTE A ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, 

COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO, DE MODO QUE É POSSÍVEL QUE O EXECUTADO ALEGUE PRESCRIÇÃO POR 

MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, POR EXEMPLO. 

b) só caberá embargo à execução ou impugnação, respectivamente.  

c) a sentença que determina a inclusão de vantagem pecuniária em folha de pagamento de servidores públicos 

admite execução provisória, depois de confirmado em duplo grau necessário.  

d) o cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública Estadual tem como única forma de satisfação a 

expedição de precatório.  

 

 

 

 

 

 GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 
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Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 
 

QUESTÃO 1 (Valor 0,8) Ana e Carolina foram denunciadas pela prática de crimes de homicídio em 

processos distintos, já que foram imputados fatos diferentes a cada uma delas. Após encerrada a instrução 

probatória da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, em alegações finais, o Ministério 

Público pediu a pronúncia de cada uma das rés em seus processos, enquanto a defesa técnica das duas pediu 

absolvição sumária ou, subsidiariamente, impronúncia. O juiz proferiu as duas decisões no mesmo dia, 

impronunciando Ana e pronunciando Carolina, submetendo esta ao julgamento plenário do Tribunal do Júri. 

Nesse caso, da decisão de impronúncia e da decisão de pronúncia caberão os seguintes recursos, 

respectivamente: 

 

a) Apelação e apelação; 

b) Agravo e recurso em sentido estrito; 

c) APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO; 

d) Recurso em sentido estrito e recurso em sentido estrito; 

e) Recurso em sentido estrito e apelação. 

 

QUESTÃO 2 (Valor 0,8) - Trata-se do duplo grau de jurisdição obrigatório ou reexame necessário, impondo 

ao juiz que, proferindo determinada decisão, envie os autos do processo ao Tribunal para a confirmação – ou 

não – do julgado. Cabe recurso de ofício da sentença: 
 

a) Que absolve o réu por inexistência do crime. 

b) De pronúncia. 

c) De absolvição sumária. 

d) Que denegar habeas corpus.  

e) QUE CONCEDE HABEAS CORPUS. 

 

QUESTÃO 03 (Valor 0,8) - “Assim, a desistência ao recurso é possibilitada à defesa, desde que regularmente 

manifestada. É dizer, ao patrono constituído, exige-se representação com poderes especiais para "confessar, 

(...) desistir" (arts. 38 do CPC c.c. 3º do CPP); ao Defensor Público, demanda-se a manifesta anuência do réu 

juntamente ao petitório. Ademais, na hipótese de interesses colidentes entre réu e defensor, isto é, há GABARIT
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desistência por um e não por outro, o recurso seguirá seu curso normal, em consagração ao princípio da ampla 

defesa [...]” (HC 17158/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 

07/08/2001, DJ 29/10/2001, p. 274). 
 

Dentre os recursos a seguir, aquele em que não é possível a desistência é: 
 

a) Apelação. 

b) Em qualquer recurso interposto pelo Defensor Público. 

c) Protesto por novo júri. 

d) Recurso em sentido estrito. 

e) EM QUALQUER RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

 

QUESTÃO 04 (Valor 0,8) - Os pressupostos recursais são formalidades e condições exigidas pela lei 

processual penal para que o recurso possa ser provido. Esses pressupostos podem ser objetivos ou 

subjetivos. No processo penal, quando a sentença transita em julgado é chegada a hora da execução onde o 

réu, deverá cumprir sua pena, sendo ela ou restritiva de direito ou privativa de liberdade. Após o transito em 

julgado será criada a figura da coisa julgada, coisa essa que tem como característica a imutabilidade. 

Entretanto, como todo mundo erra, antes do transito em julgado é dado o direito de recurso que é a medida 

processual cabível que possibilita a parte vencida de obter um novo julgamento da decisão desfavorável, que 

entende que carece de reforma, sendo cabível tanto na sentença terminativa quanto na definitiva. Esse direito 

que assiste a parte vencida do duplo grau de jurisdição, além de tudo de uma finalidade preventiva, no que 

tange a o ilustre julgador, tendo em vista que com certeza que sua decisão não é completamente soberana, 

sendo passível de reforma, tendência o Magistrado a sentir-se na obrigatoriedade de julgar de forma equânime 

com o direito e totalmente imparcial.  No direito Processual Penal Brasileiro existem algumas espécies de 

recursos, tais como; Recurso em sentido estrito, Apelação, Embargos declaração, Carta testemunhável, 

Agravos, Embargos infringentes, Correição parcial, Recurso extraordinário e Recurso especial. 

 

No tocante aos recursos, assinale a alternativa correta: 

 

a) O RECURSO SERÁ INTERPOSTO POR PETIÇÃO OU POR TERMO NOS AUTOS, 

ASSINADO PELO RECORRENTE OU POR SEU REPRESENTANTE. 

b) Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão que receber a denúncia ou a queixa. 

c) Caberá apelação no prazo de 20 (vinte) dias das sentenças definitivas de condenação ou 

absolvição proferidas por juiz singular. 

d) O Ministério Público somente poderá desistir do recurso que haja interposto. 

e) Dentro de dez dias, contados da interposição do recurso, no sentido estrito, o recorrente oferecerá 

as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo. 
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QUESTÃO 05 (Valor 0,8) – Defensor de acusado em juízo criminal por bigamia, sem sede de resposta escrita 

à acusação, faz prova de que corre no juízo cível, ainda em primeiro grau, ação anulatória do primeiro 

casamento. Pede a suspensão da ação penal. Em caso de deferimento do pedido de suspensão, 

__________________; em caso de indeferimento, _________________. 

Assinale a alternativa que preenche as lacunas adequada e respectivamente: 

 

a) não cabe qualquer recurso / também não cabe 

b) cabe recurso em sentido estrito / também 

c) CABE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO / NÃO CABE QUALQUER RECURSO 

d) cabe apelação / também 

e) cabe apelação / cabe recurso em sentido estrito 

 

 

QUESTÃO 06 (Valor 0,8) – A Tempestividade é pressuposto recursal objetivo, sendo que o Código 

de Processo Penal prevê o prazo de interposição de cada recurso, devendo a parte interpor seu recurso dentro 

desse lapso temporal, sob pena do mesmo não ser conhecido por ser intempestivo, ou seja por estar ausente 

um dos pressupostos objetivos exigidos. Marque a alternativa correta: 

 

a) SE O ACUSADO ESTIVER REPRESENTADO UNICAMENTE POR ADVOGADA 

ADOTANTE OU QUE SE TORNAR MÃE, O PRAZO RECURSAL DEVERÁ SER 

SUSPENSO, TANTO PARA INTERPOR O RECURSO, QUANTO PARA APRESENTAR 

RAZÕES E CONTRARRAZÕES. 

b) O MP possui prazo em dobro para recorrer na esfera do processo penal, igual ao que ocorre no 

processo civil. 

c) A contagem é realizada com a inclusão do dia do início e exclusão do dia final. 

d) No que tange à intimação pessoal do MP, o STF firmou entendimento que o termo inicial é o da data 

da ciência aposta nos autos e não o da entrada dos autos da repartição. 

e) Os prazos recursais se interrompe nos domingos e nos feriados. 

 

 

QUESTÃO 07 (Valor 0,8) – Os princípios são valores que norteiam uma determinada ciência jurídica. Os 

princípios que irrigam o processo penal são fundamentais, muitos deles encontrando respaldo expresso na 

própria Constituição Federal. Recurso é meio voluntário cujo objetivo é impugnar decisões proferidas pelo 

judiciário no poder de suas atribuições (por vezes proferida em primeiro grau, e outras em Tribunal), 

propiciando desta feita a reanálise do quanto foi proferido ou arbitrado. Em relação aos princípios recursais, 

marque a alternativa correta: 
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a) A parte não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro em face da adoção 

do princípio da fungibilidade recursal, que tem aplicação irrestrita no processo penal brasileiro.  

b) O princípio da fungibilidade consiste na possibilidade de que um recurso manejado 

corretamente seja convalidado em outro em virtude de se revelar mais útil ao recorrente, com viabilidade de 

maiores vantagens. 

c) No processo penal, admite-se recurso inominado ou recurso de improviso. 

d) SE A PARTE INTERPUSER UM RECURSO PARA ÓRGÃO JURISDICIONAL 

INCOMPETENTE PARA CONHECÊ-LO, ESTE DEVERÁ REMETER O PROCESSO AO QUE 

DETENHA COMPETÊNCIA RECURSAL. 

e) Para que seja possível o manejo de um recurso, é preciso que o ordenamento jurídico o preveja 

expressamente: o rol é exemplificativo. 

 

QUESTÃO 08 (Valor 0,8) - Cabe distinguir, preliminarmente, as ações autônomas de impugnação dos 

Recursos, em matéria processual penal. Marcantes diferenças ressaltam entre as medidas, eis que enquanto as 

ações autônomas de impugnação são completamente autônomas, os Recursos constituem mero prolongamento 

da ação principal. Enquanto os Recursos consubstanciam uma fase do processo em curso, as ações autônomas 

de impugnação são completamente diversas do processo que se pretende atacar. Nas ações autônomas ocorre 

novo processo, com autos apartados e completa independência da ação que lhe serve de motium. Nas ações 

autônomas constitui-se nova relação jurídico-processual, nos Recursos a ação é a mesma anterior.  

 Diante do exposto, marque a alternativa que contempla as ações autônomas no processo penal: 

a) Apelação, Revisão criminal e Embargos de declaração. 

b) REVISÃO CRIMINAL, MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS 

c) Apelação, Carta testemunhal e Embargos de declaração. 

d) Revisão Criminal, Carta testemunhável e Habeas Corpus 

e) Carta testemunhável, Habeas Corpus e Mandado de segurança 

 

QUESTÃO 09 (Valor 0,8) – O titular e, portanto, autor da ação penal pública, é o Ministério Público 

(art. 129, I, CF/88). Contudo, o ofendido (vítima) do crime poderá pedir para intervir no processo penal a fim 

de auxiliar o Ministério Público. Devidamente habilitado, o assistente de acusação pode atuar em qualquer 

fase do processo, desde que não tenha transitado em julgado (decisão à qual não cabe mais recurso). Os 

poderes do auxiliar, no entanto, não são tão abrangentes como os conferidos ao MP e estão expressos nos 

artigos 268 a 273 do CPP. Entre as ações possíveis está a possibilidade de propor meios de prova, ou seja, 

solicitar perícias, acareações, busca e apreensão. Ele também está apto a requerer perguntas às testemunhas, GABARIT
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sempre depois do Ministério Público, e participar dos debates orais. Por fim, o assistente de acusação pode 

ainda arrazoar (expor as razões) os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio. O 

assistente do Ministério Público não pode recorrer, extraordinariamente, de decisão concessiva de habeas-

corpus. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos 

casos dos arts. 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. 

Sendo assim, marque a alternativa correta: 

a) O PRAZO PARA O ASSISTENTE RECORRER, SUPLETIVAMENTE, COMEÇA A 

CORRER IMEDIATAMENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. 

b) Para que a apelação seja conhecida, faz-se necessário a prisão do réu. 

c) Transita em julgado a sentença mesmo sendo omitido o recurso ex officio, que se considera 

interposto ex lege. 

d) É válido o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o 

réu não foi previamente intimado para constituir outro. 

e) A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, impede o 

conhecimento da apelação por este interposta. 

 

 

QUESTÃO 10 (Valor 0,8) – Superman foi condenado pelo homicídio que vitimou Mulher Gata, sua esposa. 

Na data dos fatos, ocorridos na garagem da residência do casal, e com a chegada da polícia militar sucedendo-

se a colheita de alguns depoimentos pelos milicianos, decidiu-se por se lavrar o auto de prisão em flagrante 

contra o apelante com a suspeita de que seria ele o autor do delito. No julgamento revestido de nulidades, o 

Conselho de Sentença, contrariando a prova dos autos, condenou Superman como incurso nas penas do art. 

121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o art. 61, inciso II, alínea ‘e’, art. 155 e art. 180, caput, em concurso 

material, todos do Código Penal.  

 

Em relação ao Recurso em sentido estrito e a Apelação, marque a alternativa correta: 

 

a) O prazo para apresentar as razões e contrarrazões na Apelação é de 5 (cinco) dias para cada parte. 

b) Nos juizados especiais, a apelação terá o prazo de 5 (cinco) dias e já será apresentada com as razões. 

c) O Recurso em sentido estrito não possui juízo de retratação e, portanto, não tem efeito regressivo. 

d) O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM 

RELAÇÃO A DECISÃO QUE INCLUIR OU EXCLUIR JURADO DA LISTA GERAL É DE 

20 DIAS. 

e) O prazo para apresentar as razões e contrarrazões no Recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias 

para cada parte. GABARIT
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Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 
 

Questão 01 (Valor 0,8) - Trata-se do duplo grau de jurisdição obrigatório ou reexame necessário, impondo ao 

juiz que, proferindo determinada decisão, envie os autos do processo ao Tribunal para a confirmação – ou não 

– do julgado. Cabe recurso de ofício da sentença: 

 

a) Que absolve o réu por inexistência do crime. 

b) De pronúncia. 

c) Que concede habeas corpus. 

d) De absolvição sumária. 

e) Que denegar habeas corpus.  

 

 

Questão 02 (Valor 0,8) - “Assim, a desistência ao recurso é possibilitada à defesa, desde que regularmente 
manifestada. É dizer, ao patrono constituído, exige-se representação com poderes especiais para "confessar, 
(...) desistir" (arts. 38 do CPC c.c. 3º do CPP); ao Defensor Público, demanda-se a manifesta anuência do réu 
juntamente ao petitório. Ademais, na hipótese de interesses colidentes entre réu e defensor, isto é, há 
desistência por um e não por outro, o recurso seguirá seu curso normal, em consagração ao princípio da ampla 
defesa [...]” (HC 17158/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 
07/08/2001, DJ 29/10/2001, p. 274). 
 
Dentre os recursos a seguir, aquele em que não é possível a desistência é: 
 

a) Em qualquer recurso interposto pelo Ministério Público. 
b) Apelação. 
c) Protesto por novo júri. 
d) Em qualquer recurso interposto pelo Defensor Público. 
e) Recurso em sentido estrito 

 

 

Questão 03 (Valor 0,8) - Os pressupostos recursais são formalidades e condições exigidas pela lei processual 

penal para que o recurso possa ser provido. Esses pressupostos podem ser objetivos ou subjetivos. No 

processo penal, quando a sentença transita em julgado é chegada a hora da execução onde o réu, deverá 

cumprir sua pena, sendo ela ou restritiva de direito ou privativa de liberdade. Após o transito em julgado será 

criada a figura da coisa julgada, coisa essa que tem como característica a imutabilidade. Entretanto, como todo GABARIT
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mundo erra, antes do transito em julgado é dado o direito de recurso que é a medida processual cabível que 

possibilita a parte vencida de obter um novo julgamento da decisão desfavorável, que entende que carece de 

reforma, sendo cabível tanto na sentença terminativa quanto na definitiva. Esse direito que assiste a parte 

vencida do duplo grau de jurisdição, além de tudo de uma finalidade preventiva, no que tange a o ilustre 

julgador, tendo em vista que com certeza que sua decisão não é completamente soberana, sendo passível de 

reforma, tendência o Magistrado a sentir-se na obrigatoriedade de julgar de forma equânime com o direito e 

totalmente imparcial.  No direito Processual Penal Brasileiro existem algumas espécies de recursos, tais como; 

Recurso em sentido estrito, Apelação, Embargos declaração, Carta testemunhável, Agravos, Embargos 

infringentes, Correição parcial, Recurso extraordinário e Recurso especial. 

 

No tocante aos recursos, assinale a alternativa correta: 

 

a) Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão que receber a denúncia ou a queixa. 

b) O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou 

por seu representante. 

c) Caberá apelação no prazo de 20 (vinte) dias das sentenças definitivas de condenação ou 

absolvição proferidas por juiz singular. 

d) O Ministério Público somente poderá desistir do recurso que haja interposto. 

e) Dentro de dez dias, contados da interposição do recurso, no sentido estrito, o recorrente oferecerá 

as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo. 

 

 

 

Questão 04 (Valor 0,8) – Defensor de acusado em juízo criminal por bigamia, sem sede de resposta escrita à 

acusação, faz prova de que corre no juízo cível, ainda em primeiro grau, ação anulatória do primeiro 

casamento. Pede a suspensão da ação penal. Em caso de deferimento do pedido de suspensão, 

__________________; em caso de indeferimento, _________________. 

Assinale a alternativa que preenche as lacunas adequada e respectivamente: 

 

a) não cabe qualquer recurso / também não cabe 

b) cabe recurso em sentido estrito / também 

c) cabe apelação / também 

d) cabe recurso em sentido estrito / não cabe qualquer recurso 

e) cabe apelação / cabe recurso em sentido estrito 
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Questão 05 (Valor 0,8) – A Tempestividade é pressuposto recursal objetivo, sendo que o Código 

de Processo Penal prevê o prazo de interposição de cada recurso, devendo a parte interpor seu recurso dentro 

desse lapso temporal, sob pena do mesmo não ser conhecido por ser intempestivo, ou seja por estar ausente 

um dos pressupostos objetivos exigidos. Marque a alternativa correta: 

 

a) O MP possui prazo em dobro para recorrer na esfera do processo penal, igual ao que ocorre no 

processo civil. 

b) A contagem é realizada com a inclusão do dia o início e exclusão do dia final. 

c) No que tange à intimação pessoal do MP, o STF firmou entendimento que o termo inicial é o da data 

da ciência aposta nos autos e não o da entrada dos autos da repartição. 

d) Os prazos recursais se interrompe nos domingos e nos feriados. 

e) Se o acusado estiver representado unicamente por advogada adotante ou que se tornar mãe, o 

prazo recursal deverá ser suspenso, tanto para interpor o recurso, quanto para apresentar 

razões e contrarrazões. 

 

 

Questão 06 (Valor 0,8) – Os princípios são valores que norteiam uma determinada ciência jurídica. Os 

princípios que irrigam o processo penal são fundamentais, muitos deles encontrando respaldo expresso na 

própria Constituição Federal. Recurso é meio voluntário cujo objetivo é impugnar decisões proferidas pelo 

judiciário no poder de suas atribuições (por vezes proferida em primeiro grau, e outras em Tribunal), 

propiciando desta feita a reanálise do quanto foi proferido ou arbitrado. Em relação aos princípios recursais, 

marque a alternativa correta: 

 

a) A parte não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro em face da adoção 

do princípio da fungibilidade recursal, que tem aplicação irrestrita no processo penal brasilei ro. 

b) O princípio da fungibilidade consiste na possibilidade de que um recurso manejado 

corretamente seja convalidado em outro em virtude de se revelar mais útil ao recorrente, com viabilidade de 

maiores vantagens. 

c) Se a parte interpuser um recurso para órgão jurisdicional incompetente para conhecê-lo, 

este deverá remeter o processo ao que detenha competência recursal. 

d) No processo penal, admite-se recurso inominado ou recurso de improviso. 

e) Para que seja possível o manejo de um recurso, é preciso que o ordenamento jurídico o preveja 

expressamente: o rol é exemplificativo. 

 

 
Questão 07 (Valor 0,8) - Cabe distinguir, preliminarmente, as ações autônomas de impugnação dos Recursos, 

em matéria processual penal. Marcantes diferenças ressaltam entre as medidas, eis que enquanto as ações 

autônomas de impugnação são completamente autônomas, os Recursos constituem mero prolongamento da GABARIT
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ação principal. Enquanto os Recursos consubstanciam uma fase do processo em curso, as ações autônomas de 

impugnação são completamente diversas do processo que se pretende atacar. Nas ações autônomas ocorre 

novo processo, com autos apartados e completa independência da ação que lhe serve de motium. Nas ações 

autônomas constitui-se nova relação jurídico-processual, nos Recursos a ação é a mesma anterior.  

 Diante do exposto, marque a alternativa que contempla as ações autônomas no processo penal: 

 

a) Revisão Criminal, Mandado de segurança e Habeas Corpus. 

b) Apelação, Revisão criminal e Embargos de declaração. 

c) Apelação, Carta testemunhal e Embargos de declaração. 

d) Revisão Criminal, Carta testemunhável e Habeas Corpus. 

e) Carta testemunhável, Habeas Corpus e Mandado de segurança. 

 
Questão 08 (Valor 0,8) – O titular e, portanto, autor da ação penal pública, é o Ministério Público 

(art. 129, I, CF/88). Contudo, o ofendido (vítima) do crime poderá pedir para intervir no processo penal a fim 

de auxiliar o Ministério Público. Devidamente habilitado, o assistente de acusação pode atuar em qualquer 

fase do processo, desde que não tenha transitado em julgado (decisão à qual não cabe mais recurso). Os 

poderes do auxiliar, no entanto, não são tão abrangentes como os conferidos ao MP e estão expressos nos 

artigos 268 a 273 do CPP. Entre as ações possíveis está a possibilidade de propor meios de prova, ou seja, 

solicitar perícias, acareações, busca e apreensão. Ele também está apto a requerer perguntas às testemunhas, 

sempre depois do Ministério Público, e participar dos debates orais. Por fim, o assistente de acusação pode 

ainda arrazoar (expor as razões) os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio. O 

assistente do Ministério Público não pode recorrer, extraordinariamente, de decisão concessiva de habeas-

corpus. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos 

casos dos arts. 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. 

Sendo assim, marque a alternativa correta: 

 

a) Para que a apelação seja conhecida, faz-se necessário a prisão do réu. 
b) Transita em julgado a sentença mesmo sendo omitido o recurso ex officio, que se considera 

interposto ex lege. 
c) É válido o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o 

réu não foi previamente intimado para constituir outro. 
d) O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o 

transcurso do prazo do Ministério Público. 
e) A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, impede o 

conhecimento da apelação por este interposta. 
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Questão 09 (Valor 0,8) – Superman foi condenado pelo homicídio que vitimou Mulher Gata, sua esposa. Na 

data dos fatos, ocorridos na garagem da residência do casal, e com a chegada da polícia militar sucedendo-se a 

colheita de alguns depoimentos pelos milicianos, decidiu-se por se lavrar o auto de prisão em flagrante contra 

o apelante com a suspeita de que seria ele o autor do delito. No julgamento revestido de nulidades, o Conselho 

de Sentença, contrariando a prova dos autos, condenou Superman como incurso nas penas do art. 121, § 2º, 

incisos II e IV, combinado com o art. 61, inciso II, alínea ‘e’, art. 155 e art. 180, caput, em concurso material, 

todos do Código Penal.  

 
Em relação ao Recurso em sentido estrito e a Apelação, marque a alternativa correta: 
 

a) O prazo para apresentar as razões e contrarrazões na Apelação é de 5 (cinco) dias para cada parte. 
b) O prazo para a interposição do Recurso em sentido estrito em relação a decisão que incluir ou 

excluir jurado da lista geral é de 20 dias. 
c) Nos juizados especiais, a apelação terá o prazo de 5 (cinco) dias e já será apresentada com as razões. 
d) O Recurso em sentido estrito não possui juízo de retratação e, portanto, não tem efeito regressivo. 
e) O prazo para apresentar as razões e contrarrazões no Recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias 

para cada parte. 
 
 

 
Questão 10 (Valor 0,8) – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CABIMENTO. O recorrente, como se 

vê de suas razões, não aponta a possibilidade de se admitir o seu recurso, fazendo, para tanto, uma 

interpretação extensiva de outro já previsto na lei. Nem mesmo usa a analogia. A situação, deste modo, não se 

enquadra na hipótese de conhecimento do recurso em sentido estrito além daquelas previstas em lei, como 

vem decidindo a jurisprudência, em particular o Superior Tribunal de Justiça: "As hipóteses de cabimento 

de recurso em sentido estrito, trazidas no art. 581 do Código de Processo Penal e em legislação especial, são 

exaustivas, admitindo a interpretação extensiva, mas não a analógica." DECISÃO: Recurso ministerial não 

conhecido, por maioria. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70068006766, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 08/06/2016). 

 
Caberá recurso no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: 

 
a) das decisões do Tribunal do Júri, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da 

medida de segurança. 
b) definitiva de condenação ou absolvição proferida por juiz singular. 

c)  das decisões do Tribunal do Júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. 

d) da decisão que denegar o recurso. 

e) que não receber a denúncia ou a queixa. 
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Questões:  
 
 
 

QUESTÃO 1 (VALOR 0,8) – A preocupação central de Ferrajoli em impor limites ao poder punitivo do 

Estado leva-o a conceber um modo de ler e de interpretar o direito em busca consequencialmente de 

uma redução de espaços de discricionariedade do julgador de modo que a decisão reflita uma operação 

cognitiva atrelada a parâmetros restritivos introduzidos no direito a partir de um modo de conceber a 

linguagem tendo seu ápice no controle da linguagem e no princípio da taxatividade. Recorre Ferrajoli à 

filosofia analítica com destaque para o controle de linguagem e propõe a criação de uma linguagem 

legal com a finalidade de minimizar ao máximo os espaços de discricionariedade. Isso só é possível a 

partir de uma teoria de verdade como verificação para que a produção do direito, incluindo a elaboração 

de leis e a própria interpretação, seja um ato de conhecimento (verificável empiricamente), embora paire 

a sombra da ilegitimidade do poder de disposição. Se é impossível reduzir esses espaços, a teoria 

(garantismo) deve trabalhar para reduzi-los ao máximo. 

 

Sobre as possíveis leituras do garantismo, na perspectiva dos direitos fundamentais, 

é CORRETO afirmar que  

 

a) A CONCEPÇÃO DE UM “GARANTISMO POSITIVO” ALIA-SE AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO 

DE PROTEÇÃO DEFICIENTE, TRAZENDO COMO CONSEQUÊNCIA A EXTENSÃO DA 

FUNÇÃO DE TUTELA PENAL AOS BENS JURÍDICOS DE INTERESSE COLETIVO. 

b) o pensamento garantista se funda, em seu modelo clássico, em princípios que se opõem à 

tradição jurídica do iluminismo e do liberalismo. 

c) o garantismo, na concepção de Ferrajoli, tem como objetivo principal edificar um conceito 

específico para a criminologia, a partir da discussão da legitimidade da intervenção penal, não 

se ocupando, por isso, do estudo da qualidade, quantidade e necessidade da pena. 

d) o garantismo, na concepção de Ferrajoli, tem como objetivo principal edificar um conceito 

específico para a criminologia, a partir da discussão da legitimidade da intervenção penal, não 

se ocupando, por isso, do estudo da qualidade, quantidade e necessidade da pena. 
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QUESTÃO 2 (VALOR 0,8) - Para Ferrajoli, o garantismo apresenta três sentidos: como um modelo 

normativo de Direito, que busca garantir os direitos dos cidadãos com a capacidade de punir do Estado; 

como uma teoria crítica do direito, é uma teoria jurídica, que fundamenta na diferença entre a norma e a 

realidade, ocasionando uma separação entre o ser e o dever ser, contudo. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) No garantismo jurídico o juiz é obrigado a aplicar leis inválidas, principalmente as 

vigentes. 

b) O garantismo jurídico não rechaça dois extremos: tanto o excesso de liberdade, quanto a 

falta dela. 

c) O garantismo jurídico é a favor da liberdade desprovida de qualquer regra (abolicionismo 

penal) e, de outro, e também do estado antiliberal. 

d) O GARANTISMO JURÍDICO SE SUSTENTA NA IDÉIA DE QUE DEVE HAVER A 

MÍNIMA INGERÊNCIA OU A MÍNIMA LESÃO, POR PARTE DO ESTADO, NA UTILIZAÇÃO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES PUNITIVAS. 

e) O garantismo jurídico sustenta-se na ideia de que não deve haver a mínima ingerência ou 

a mínima lesão, por parte do Estado, na utilização de suas atribuições punitivas. 

 

 

QUESTÃO 3 (VALOR 0,8) – São denominados de “Casos de Difícil Solução” (Hard Cases) onde 

acabam figurando entre aqueles que circunstancialmente não conseguem obter plausibilidade jurídica 

na jurisdição em que são recebidos, e deste modo “ascendem” aos tribunais superiores na esperança 

de que o colegiado possa dar “voz de justiça” à sua complexidade e/ou vácuo jurídico. 

Esse é um problema recorrente no mundo ocidental independentemente do sistema jurídico adotado, 

pois a vastidão de novas mazelas sociais produzidas por tais nações é algo assustadoramente 

inquantificável. No estribo desses casos complexos, apoia-se a comunidade jurídica empenhada em 

definir a tempo e modo um “norte” que seja para auxiliar aquele que se encontra no papel de dizer e 

aplicar o direito. 

 

Marque a alternativa correta:  

 

a) Podemos resolver o Hard Case com a utilização dos mesmos critérios para resolver as 

antinomias. 

b) Na solução dos Hard Case não convém fazer uso dos princípios, pois a realidade é 

complexa. 

c) NA SOLUÇÃO DOS HARD CASES, O JUIZ FAZ ESCOLHAS FUNDAMENTADAS, 

ESTABELECE O PESO RELATIVO DE CADA UM DOS PRINCÍPIOS CONTRAPOSTOS POR GABARIT
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MEIO DE CONCESSÕES RECÍPROCAS, PROCURANDO ALCANÇAR UM RESULTADO 

SOCIALMENTE DESEJÁVEL. 

d) Podemos aplicar a lógica tradicional para solucionar os Hard Cases. 

e) Os Hard Cases são casos difíceis de solucionar exatamente por não permitir a aplicação 

dos princípios constitucionais. 

 

QUESTÃO 4 (VALOR 0,8) - Neoconstitucionalismo trata-se de um movimento teórico de revalorização 

do direito constitucional, de uma nova abordagem do papel da constituição no sistema jurídico, 

movimento este que surgiu a partir da segunda metade do século XX. O neoconstitucionalismo visa 

refundar o direito constitucional com base em novas premissas como a difusão e o desenvolvimento da 

teoria dos direitos fundamentais e a força normativa da constituição, objetivando a transformação de um 

estado legal em estado constitucional. 

Marque a alternativa correta: 

a) O Neoconstitucionalismo é avalorativo na sua análise. 

b) Preocupa-se apenas com a hierarquia entre as normas. 

c) A CONSTITUIÇÃO TEM CARÁTER DE NORMA JURÍDICA, DOTADA DE IMPERATIVIDADE, 

SUPERIORIDADE (DENTRO DO SISTEMA) E CENTRALIDADE, TUDO DEVE SER 

INTERPRETADO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO. 

d) Busca apenas a idéia de limitação do poder político e pouco foco na eficácia constitucional. 

e) Serve para a implementação de um Estado Neoliberal. 

 

QUESTÃO 5 (VALOR 0,8) – Mariazinha argumentou com sua mãe os motivos que dão base para a 

aprovação de Pedrinho como seu namorado. Após a argumentação sua mãe contestou Mariazinha 

dizendo que ela era uma vadia, uma sem vergonha e que ela não iria namorar Pedrinho e ponto final. 

Mariazinha chorou muito.  

 

Considerando as tipologias argumentativas ensinadas em sala de aula, marque a alternativa correta: 

 

a) O tipo de argumento usado pela mãe de Mariazinha foi o Contrario sensu. 

b) O tipo de argumento usado pela mãe de Mariazinha foi o Reductio ad absurdum 

c) A mãe de Mariazinha não fez uso de tipo de nenhum argumento. 

d) A MÃE DE MARIAZINHA FEZ USO DO ARGUMENTO AD HOMINEM. 

e) A mãe de Mariazinha fez uso do argumento Ad Rem. 
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QUESTÃO 6 (VALOR 0,8) – Em Plenário do Júri costuma-se haver um julgamento cruzado: julga-se 

não o réu, mas a vítima. É praxe no júri haver condenação de quem mata alguém sério, digno de nota, e 

absolve-se quem tem alguma mácula. O advogado de defesa, em plenário, costuma acusar mais do 

que o Promotor. Acusa a vítima. Se o advogado consegue convencer os jurados que a vítima não 

“prestava”, o réu é absolvido. Ora, pela tese defensiva, o réu fez um “favor à sociedade”. Mas essa 

premissa tem uma falha: a vítima está viva e presente em plenário para se defender? Não, já que, em 

regra, está morta, tendo sua vida ceifada e sua voz calada pelo réu. Então, quem dá voz à vítima? 

Quem defende a vítima da execração pública e, o que é pior, da impunidade de seu algoz? O Ministério 

Público. 

 

Existe argumentos que não são ligados a “coisa” mais sim a “pessoa”. Diante do que foi exposto no 

texto, qual tipo de argumento que o advogado de defesa faz uso quando tenta convencer os jurados 

que a vítima não “prestava”: 

 

a) Ad Rem 

b) Ad Latere 

c) AD HOMINEM ABUSIVO 

d) Ad hominem circunstancial 

e) Tu quoque 

 

 

QUESTÃO 7 (VALOR 0,8) – O Médico Lair Ribeira, foi proferir uma palestra para os estudantes do 

ensino médio para tratar sobre os malefícios do cigarro: 

 

1. Boca 

O hálito é alterado devido à irritação na gengiva causada pela fumaça. Além disso, pessoas que fumam estão 
mais predisponentes a ter caries, não sentem bem o sabor dos alimentos devido a alteração que ocorre nas 
papilas gustativas e ainda tem maior chance de ter câncer de boca. 

2. Chapa preta 

Os tecidos dos pulmões são extremamente afetados pelo consumo de cigarros. Eles perdem a elasticidade e o 
órgão, pouco a pouco, vai sendo destruído. Quando uma pessoa que fuma faz um exame de raio-X, é possível ver 
uma vasta área escura no pulmão: a chapa preta. O câncer de pulmão é um dos principais motivos de morte de 
fumantes, mas o cigarro também mata por bronquite, enfisema e câncer em outros órgãos como a garganta e a 
boca. 

3. A ação da nicotina no fígado 

A nicotina, ao aspirada, cai na corrente sanguínea e migra para todos os órgãos. Quando ela chega no fígado é 
metabolizada e pode danificar esse órgão também, podendo resultar no desenvolvimento do câncer de fígado. 

4. Náuseas 

Muitas substâncias tóxicas do cigarro acabam sendo direcionadas também para o estômago. Nesse órgão já 
foram encontrados até elementos como o alcatrão contaminado com DDT – um pesticida altamente perigoso que 
causa danos graves ao sistema nervoso. Como consequência do consumo, a pessoa pode chegar a sentir 
náuseas, ter gastrite, úlceras e até mesmo câncer. 

5. Risco de derrame GABARIT
O



 

Como vimos, o cigarro dificulta a distribuição de oxigênio pelo organismo e isso pode afetar o cérebro. Além disso, 
pode ocorrer a compressão dos vasos sanguíneos e o aumento da pressão arterial, o que pode resultar em 
derrame cerebral. 

6. Circulação 

A espessura dos vasos sanguíneos diminui devido à ação da nicotina. O monóxido de carbono reduz a 
concentração de oxigênio no sangue. Como resultado disso a pessoa pode apresentar problemas circulatórios 
graves como tromboses (entupimento de vasos), aneurismas (dilatação de vasos sanguíneos que favorece os 
derrames), varizes e tromboangeíte obliterante, que pode resultar, em casos graves, na amputação de membros. 

7. Infarto 

Como falamos, um dos maiores sofredores no corpo de quem fuma é o coração. Graças à ação da nicotina, o 
corpo absorve mais colesterol, sofre com o aumento da pressão arterial e com o aumento da frequência cardíaca, 
o que aumenta o risco de infartos. 

 

Após proferir a palavra um dos estudantes que era amigo do filho do Médico, levantou a mão e 

disse: “Não sei porque diz isso. Você costuma fumar às vezes”. 

 

Qual tipo de argumento usado pelo estudante: 

 

f) Ad Rem 

g) Ad Latere 

h) Ad hominem abusivo 

i) Ad hominem circunstancial 

j) TU QUOQUE 

 

 

QUESTÃO 8 (Valor 0,8) - Existe argumento que relaciona duas hipóteses entre si (considerando 

semelhantes) e conclui-se que ambas têm a mesma consequência por analogia. Conclui-se que, se 

para dois casos similares, vale a mesma hipótese, deve haver também as mesmas consequências. 

Preencha a lacuna com a tipologia argumentativa correta: 

 

Se o casamento entre vítima e agressor extingue a punibilidade do estupro, __________ a 

união estável entre ambos deve produzir o mesmo efeito (vide RSDP 5/38); Se o aborto é lícito na 

gravidez resultante de estupro, _______ é também lícito na resultante de atentado violento ao pudor. 

 

a) A PARI RATIONE  

b) auctoritate 

c) a rem 

d) a priori 

e) a posteriori 

 

 GABARIT
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QUESTÃO 9 (VALOR 0,8) - • Luís Roberto Barroso define "judicialização" como a mera possibilidade de 

levar conflitos à apreciação do Judiciário. Trata a questão como um fenômeno inevitável, presente nas 

principais democracias contemporâneas. A expressão judicialização é cuidadosamente diferenciada do 

termo "ativismo judicial", cujo significado remete a uma postura proativa e expansionista de atuação do 

Judiciário, em oposição ao comportamento de autocontenção. Ainda segundo o autor, a 

hiperjudicialização da vida é um fenômeno que pode ser apreciado em seu aspecto quantitativo e 

qualitativo. No aspecto quantitativo, está relacionada à substancial explosão de ações judiciais 

experimentada pelo país. No aspecto qualitativo, expressa o fato de que boa parte das grandes 

questões nacionais acabam no Supremo Tribunal Federal. 

 

Em relação a judicialização, marque a alternativa que contenha a sua característica: 

 

a) O Judiciário atua além da legislação sem respaldo. 

b) Entendimento criativo de um Tribunal, interpretação nova do direito, muitas vezes precedente a 

uma lei, interpretação legal de forma muito ampla, não contemplada pela própria lei. 

c) Não necessita de provocação do Poder Judiciário. 

d) JUDICIÁRIO ATUA ALÉM DE SUAS COMPETÊNCIAS BASEADO EM LEI. 

e) Decisões sem teor político, que não interfere nas decisões de outros poderes. 

 

 

QUESTÃO 10 (VALOR 0,8) - O ativismo judicial é uma atitude, ou melhor, uma escolha de um modo 

específico e proativo que o Poder Judiciário possui de interpretar a Constituição, muitas vezes, 

expandindo seu sentido e seu alcance. Assim, podemos observar o ativismo judicial, por exemplo, nas 

situações que envolvem o Poder Legislativo (classe política) e a sociedade civil, principalmente quando 

nessa relação as demandas sociais não venham ser atendidas efetivamente. Fica claro que o ativismo 

judicial é uma tentativa do Poder Judiciário de ter uma participação mais ampla e intensa na 

concretização de fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros 

poderes. 

 

Em relação ao ativismo jurídico, marque a alternativa que contenha a sua característica: 

 

a) O Judiciária atua além da legislação, com respaldo legal. 

b) ENTENDIMENTO CRIATIVO DE UM TRIBUNAL, INTERPRETAÇÃO NOVA DO DIREITO, 

MUITAS VEZES PRECEDENTE A UMA LEI, INTERPRETAÇÃO LEGAL DE FORMA MUITO 

AMPLA, NÃO CONTEMPLADA PELA PRÓPRIA LEI. 

c) Não necessita de provocação do Poder Judiciário. 

d) Judiciário atua além de suas competências baseado em lei. 

e) Decisões com teor político, políticas públicas, entre outros, na qual o Poder Judiciário 

interfere nas decisões de outros poderes, baseado na legislação (princípios e regras). GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 pts 

Disciplina: DIREITO CIVIL VII - GABARITO Data: 08/06/18 
Professor(a): Luana Ferreira Bernardes Turma: 8º 

Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 

 

01 – Em 1990, Cleide contraiu matrimônio com José Elias, ocasião em que os nubentes optaram pelo regime da 

comunhão parcial de bens.  Em meados de 2008, José Elias faleceu e deixou um bem imóvel (apartamento) – por 

ele adquirido antes da constância do casamento – e usado como moradia do casal. O falecido não deixou 

descendentes, mas, além do cônjuge supérstite, deixou dois ascendentes em primeiro grau vivo. Assim, nesta 

situação, correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Cleide terá direito a receber metade do imóvel na condição de herdeira necessária, além do direito ao 

usufruto do bem imóvel.; 

b) Considerando que o imóvel deixado é bem particular, Cleide não participará da sucessão, mas terá direito 

real de habitação, de modo que, cada ascendente receberá metade do imóvel; 

c) Cleide terá direito real de habitação, cabendo a cada herdeiro a fração ideal de 1/3 do imóvel; 

d) Cleide terá direito real de habitação e participará da herança na qualidade de herdeira necessária, 

recebendo a metade ideal do imóvel, cabendo a cada ascendente a fração de ¼ do imóvel.  

 

 

02 – Andressa, proprietária de vários bens, dentre eles, podendo-se citar uma casa de praia e 01 título de crédito, 

decidiu deixar específico ato de última vontade, realizado a título singular, em favor de Anna Karolina: instituto 

sucessório denominado legado.  Sobre a instituição do legado a ser feito por Andressa, pode-se afirmar que: 

(Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Por meio de legado, Andressa poderá instituir usufruto da casa de praia em favor de Anna Karolina 

e, caso não se estipule a fixação do tempo, considerar-se-á que o usufruto foi deixado ao legatário 

por toda a sua vida.  

b) Por meio de legado, Andressa poderá deixar título de crédito em seu favor para Anna Karolina, o que 

equivaleria à cessão de crédito. Para se cumprir o legado não é necessário que o herdeiro entregue o 

título ao legatário. 

c) O legante, no ato de disposição de última vontade, obrigatoriamente, já deve se responsabilizar pelas 

despesas e riscos da entrega do legado. 

d) A exclusão do legatário da sucessão não é causa de caducidade do legado. 

 

 

 GABARIT
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03 – Caio pretende, por meio de ato de disposição de última vontade, dispor sobre a destinação a ser dadas as 

suas roupas e suas joias, de pouco valor, e de uso especial, para quando ocorrer o seu óbito.  Caio pretende 

também, no mesmo ato que dispor sobre a destinação de suas roupas e joias, conceder perdão a herdeiro tido 

como indigno. Neste caso, diante do planejamento sucessório intentado por Caio, é correto afirmar que o mesmo 

deverá: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Obrigatoriamente, valer-se de testamento público, pois a concessão de perdão a indigno somente pode 

ser feita por meio de testamento público. 

b) Fazer testamento cerrado, necessariamente, já que a característica principal do testamento cerrado é, 

conferir desde logo, ampla publicidade sobre o teor da destinação sucessória dos bens deixados pelo 

autor da herança. 

c) Elaborar de codicilo para contemplar seus interesses, desde que mediante escrito particular seu, 

datado e assinado, Caio faça disposições especiais sobre a destinação de suas roupas, joias de 

pequeno valor e conceda expressamente perdão à herdeiro indigno. 

d) Utilizar testamento especial para conferir perdão ao indigno. 

 

 

04 – Gilvan, solteiro, maior e capaz, ao se encontrar acometido por grave enfermidade, recebe a revelação de que 

é o pai biológico de Leandro, que tem apenas 12 anos de idade, embora não conste a filiação paterna no registro 

de nascimento da criança. Diante de tamanha revelação, Gilvan decide lavrar testamento público, por meio do 

qual reconhece ser pai de Leandro e, ainda, deixa para este novo filho TOTALIDADE de seus bens. Após algum 

tempo, com a morte de Gilvan, Fabrício, maior e capaz, que até então era o único filho reconhecido por Gilvan, é 

surpreendido com o conteúdo do testamento de seu pai e decide consultar um advogado a respeito da questão.  

Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta: (0,8 pto.) 

 

a) Todas as disposições testamentárias são inválidas, tendo em vista que, em seu testamento, Gilvan deixou 

de observar a parte legítima legalmente reconhecida a Fabrício, o que inquina todo o testamento público, 

por ser este um ato único. 

b) A disposição testamentária que reconhece a paternidade de Leandro é válida, devendo ser incluída 

a filiação paterna no registro de nascimento; é, contudo, inválida a disposição testamentária 

relativa aos bens, razão pela qual caberá a cada filho herdar metade da herança de Gilvan. 

c) Todas as disposições testamentárias são inválidas, uma vez que Gilvan não poderia reconhecer 

paternidade de Leandro em testamento, além de ter desconsiderado a legítima de seu filho Fabrício. 

d) A disposição testamentária é válida quanto ao reconhecimento da paternidade do filho Leandro, porém, no 

que se refere à disposição relativa à bens, tem-se que esta deve ser reduzida, de modo que, Leandro 

receberá 75% da herança e Fabrício 25% da herança.  

 

 

05 – Vinícius estava a bordo de navio nacional de guerra quando, acometido por mal súbito, decidiu fazer 

testamento para destinação de seus bens. Neste caso, tratando-se de uma situação especial, correto afirmar que 

o Testamento Marítimo: (Valor: 0,8 pto) 

 GABARIT
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a) Não necessita ser registrado no diário de bordo; 

b) Deverá ser feito na presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento 

público ou cerrado. 

c) Deverá ficar, obrigatoriamente, sob a guarda de uma das testemunhas, que o entregará às autoridades 

administrativas do primeiro porto nacional.  

d) Será válido se, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e 

testar de forma ordinária.  

 

 

06 – Lidiane pretende fazer testamento cerrado. Sobre o testamento cerrado, é correto afirmar que: (0,8 pto.) 

 

a) A pessoa portadora de cegueira total poderá testar sob a forma cerrada; 

b) O analfabeto poderá dispor de seus bens em testamento cerrado; 

c) Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo, e o assine de sua mão, 

e que, ao entregá-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas, escreva, na face externa do 

papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. 

d) O testamento cerrado, em razão de seu caráter místico, secreto e sigiloso, não precisa ser aprovado por 

tabelião, uma vez que o tabelião não poderá ter acesso ao conteúdo do testamento. 

 

 

07 - João e Maria se casaram em 2005, ele então com sessenta e dois anos de idade, ela com trinta e cinco anos. 

Foi imposto o regime da separação obrigatória de bens, que até então atingia o maior de sessenta anos, pela 

redação originária do art. 1.641, inciso II, do Código Civil.  Quando do casamento, João tinha um patrimônio de R$ 

3.000.000,00 e dois filhos, José e Sílvia, havidos de um casamento anterior. Nada foi adquirido durante o 

casamento. João faleceu no ano de 2013. Como deve ser dividido o patrimônio, levando-se em conta a meação e 

a sucessão? (Valor: 0,8 pto). 

 

a) Deve-se reconhecer meação em favor de Maria, de modo que, a mesma herdará 1.500.000,00 e os filhos 

herdarão o restante de forma igualitária; 

b) Há igual concorrência sucessória entre o cônjuge com os descendentes, de modo que, cada um herdará 

1/3 da herança.  

c) No regime da separação de bens obrigatória não há concorrência sucessória do cônjuge, de modo 

que, somente os filhos herdarão o patrimônio, cada um recebendo ½ do valor deixado. 

d) Maria terá direito à meação do patrimônio e ainda concorrerá com os filhos em igualdade de quinhões no 

que se refere ao que sobrou da meação. 

 

 

08 – Fernanda e Marco Túlio passaram a viver em união estável em 2003, quando Fernanda já tinha dois filhos, 

Camila e Laís. Não houve a celebração de contrato de convivência, sendo o regime da comunhão parcial de bens.  

Em 2015, Fernanda faleceu, deixando um patrimônio de R$ 3.000.000,00. Desse montante, Fernanda já tinha R$ 

1.000.000,00 quando teve início o relacionamento. O restante – R$ 2.000.000,00 – foi adquirido onerosamente 

durante a união estável. Sobre a partilha de tais bens, levando-se em conta a meação e a sucessão, é correto 

afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) GABARIT
O



 

 

a) Marco Túlio terá direito somente a receber a meação no valor de R$ 1.000.000,00; 

b) As filhas terão direito a receber o patrimônio particular do falecido sem concorrência com o convivente. 

Com relação ao patrimônio adquirido em comum, far-se-á a divisão de 1/3 para cada.  

c) Marco Túlio receberá metade do patrimônio particular da falecida e concorrerá em igualdade com as filhas 

da mesma com relação ao patrimônio adquirido conjuntamente. 

d) Marco Túlio receberá a meação de R$ 1.000.000,00 relativamente aos bens adquiridos na 

constância da união estável. O restante de 1.000.000,00, que sobra da meação dos bens adquiridos 

na constância da união estável, será atribuído às filhas, em divisão igualitária. Com relação aos 

bens particulares (R$ 1.000.000,00), o companheiro concorrerá com as filhas, sendo que cada um 

receberá 1/3. 

 

 

09 -  Júlia casou-se com Pedro em 2000 sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo que o casal teve 4 

descendentes em comum.  Em 2010, Júlia decidiu destinar parte de seus bens em testamento. Sobre as regras da 

sucessão testamentária, é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Extingue-se em cinco anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da 

data do seu registro. 

b) Por meio de testamento é possível ao testador apenas dispor, para depois de sua morte, no todo ou em 

parte sobre os seus bens de natureza patrimonial. A tutela da pessoa humana, relacionada aos direitos de 

personalidade e a bens natureza existencial não pode ser objeto de testamento. 

c) Dois testadores podem, no mesmo ato, podem realizar testamento em que se beneficiam reciprocamente. 

d) O amigo íntimo das partes pode atuar como testemunha em testamento público. 

 

 

10 -  Wilton, viúvo, por meio de testamento, transferiu todo seu patrimônio para aquele que acreditava ser o seu 

único filho: Ernandes. Todavia, anos após a confecção do testamento, descobriu-se que Wilton tinha outro filho: 

Márcio. Neste cenário, sobre a validade do testamento, é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.). 

 

a) Rompe-se, em todas as suas disposições, o testamento feito na ignorância de existir outros 

herdeiros necessários. 

b) O testamento feito por Wilton continua válido, sendo que deverá dividir-se os bens com o novo herdeiro; 

c) O testamento feito por Wilton só poderá ser invalidado por meio de revogação e não por rompimento. 

d) O testamento feito por Wilton rompe-se apenas até a parte de bens que constitui a legítima do novo 

herdeiro.  

 

 

 

 

 

 

  GABARIT
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Curso de DIREITO 
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Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 

 
01) Tendo-se recusado a cumprir ordem lícita de serviço, um empregado foi advertido, por 
escrito, por seu gerente. Ao receber a advertência escrita, recusou-se a assinar cópia do 
documento do empregador, sob alegação de não concordar com seu conteúdo. Foi, então, 
despedido por justa causa, sob a imputação de ato de indisciplina. Nessa situação, infere-se 
que: (valor 1,0) 
 
a) o empregado agiu de forma ilegítima ao se recusar a assinar a advertência do gerente.  
 
b) a imputação de indisciplina ao empregado que se recusou a assinar a advertência foi 
medida tomada corretamente pela empresa. 
 
c) a empresa agiu corretamente ao despedir o empregado por justa causa com base na recusa 
dele de assinar a advertência escrita. 
 
d) a recusa do empregado em assinar a advertência constitui caso de insubordinação, sendo 
possível a terminação fundada nesse motivo.  
 
e) a empresa errou ao demitir por justa causa o empregado que se recusou a cumprir 
ordem lícita de serviço, pois o gerente já o havia advertido. 
 
 
02) (valor 1,0) 
 
Sem trabalho eu não sou nada 
Não tenho dignidade  
Não sinto o meu valor  
Não tenho identidade  
RUSSO, Renato.  
 
Quem deu a ti, carrasco, esse poder sobre mim?  
GOETHE.  
 
A proteção contra a despedida arbitrária no direito brasileiro é constitucionalmente assegurada. 
Entretanto, não são poucos os casos apreciados pelos tribunais em que se discute a validade 
de dispensas de empregados portadores do vírus HIV. A respeito do tema, é CORRETO 
afirmar que:  
 
a) o empregado despedido por esse motivo não poderá ajuizar reclamação trabalhista com 
pedido de antecipação de tutela para obter sua reintegração ao emprego, tendo em vista ser 
incabível no direito processual do trabalho tal modalidade de provimento jurisdicional.  GABARIT

O



 

 
b) o empregado despedido por ser portador do vírus HIV e que demonstre ter sido 
dispensado arbitrariamente por esse motivo, ao ingressar com sua reclamação 
trabalhista, poderá ser reintegrado por ordem judicial.  
 
c) o empregado despedido por ser portador do vírus HIV e que recebeu a indenização de 40% 
dos depósitos de sua conta vinculada de FGTS não pode rediscutir judicialmente a sua 
despedida, em face do ato jurídico perfeito da rescisão contratual válida.  
 
d) a confederação sindical poderá ajuizar reclamação trabalhista com pedido de antecipação 
de tutela jurisdicional, com vistas a obter a reintegração do empregado despedido, cumulando 
o pedido com o de condenação da empresa em danos morais.  
 
e) no direito brasileiro, é vedada a reintegração de empregados que não sejam portadores de 
estabilidades provisórias constitucionalmente asseguradas, tais como grávidas, suplentes e 
titulares de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. 
 
 

03) Considere as afirmações abaixo. (valor 1,0) 

I. Matheus trabalha na filial da empresa X, na cidade de Caruaru. Em 25 de abril de 2017 foi 
eleito membro da CIPA. Entretanto, no dia 28 de outubro de 2017, o estabelecimento em que 
trabalhava foi extinto e ele foi dispensado sem justa causa. A dispensa é válida, em razão da 
extinção do estabelecimento. 

II. 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. 

III. Tomás e Jonas integraram a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA de sua 
empresa, sendo que Tomás foi eleito pelos empregados e Jonas designado pelo empregador, 
pelo que os dois têm estabilidade provisória. 

IV. Helena 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 lhe é 
assegurado o direito à estabilidade provisória no emprego. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 
 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) II e III. 

e) II e IV. 

 

GABARIT
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04) No tocante à extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo entre empregado e 
empregador, considere: (valor 1,0) 

I. O aviso prévio, se indenizado, deverá ser pago pela metade, bem como a multa sobre o 
FGTS e o 13º salário proporcional. 

II. O empregado poderá sacar 80% do valor de seus depósitos fundiários e não estará 
autorizado a ingressar no Programa do Seguro-Desemprego. 

III. O aviso prévio, se trabalhado, o saldo de salário, as férias proporcionais e as férias 
vencidas, ambas acrescidas de 1/3, serão pagos em sua integralidade. 

IV. Para validade deste tipo de rescisão para contratos de trabalho com mais de uma ano de 
vigência, é obrigatória a homologação perante o sindicato do empregado ou autoridade do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social. GABARIT

O



 

Está correto o que se afirma em: 
 

a) II e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

e) II, III e IV, apenas. 

 
 

05) Josué e Marcos são funcionários da sociedade empresária Empreendimento Seguro Ltda., 
especializada em consultoria em segurança do trabalho e prevenção de acidentes. No 
ambiente de trabalho de ambos, também ficam outros 10 funcionários, havendo placas de 
proibição de fumar, o que era frisado na contratação de cada empregado. O superior 
hierárquico de todos esses funcionários dividiu as atribuições de cada um, cabendo a Marcos a 
elaboração da estatística de acidentes ocorridos nos últimos dois anos, tarefa a ser executada 
em quatro dias. Ao final do prazo, ao entrar na sala, o chefe viu Josué fumando um cigarro. Em 
seguida, ao questionar Marcos sobre a tarefa, teve como resposta que ele não a tinha 
executado porque não gostava de fazer estatísticas. Diante do caso, assinale a afirmativa 
correta. (valor 1,0) 

a) Josué e Marcos são passíveis de ser dispensados por justa causa, respectivamente 
por atos de indisciplina e insubordinação. 

b) Ambos praticaram ato de indisciplina. 

c) Ambos praticaram ato de insubordinação. 

d) A conduta de ambos não encontra tipificação legal passível de dispensa por justa causa. 

e) A conduta de Josué caracteriza mau comportamento e a de Marcos não configura nenhuma 
das causas estabelecidas para a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. 
 
 

06) Conforme nova redação dada à CLT, por força da Lei nº 13.467/2017, considere: (valor 1,0) 
I. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando 
dispuserem sobre remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo 
empregado, e remuneração por desempenho individual. 

II. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o 
acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa 
imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. 

III. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho a supressão 
ou a redução do valor nominal do décimo terceiro salário. 

IV. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus 
empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao 
sindicato, quando por este notificados. 

 
Está correto o que consta em 
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a) II, III e IV, apenas. 
b) I, II e III, apenas. 
c) I, II, III e IV. 
d) I, III e IV, apenas. 
e) I, II e IV, apenas. 
 
 
07) Uma empresa, em consenso com os seus empregados e com a chancela do sindicato, 
realiza um acordo coletivo com prazo de vigência indeterminado. Com relação a esse caso, 
assinale a afirmativa correta. (valor 1,0)  
 
a) O instrumento é inválido naquilo que ultrapassar dois anos, prazo máximo de vigência 
deste instituto. 
 
b) O acordo é integralmente válido, já que fruto da vontade da classe trabalhadora, que possui 
poder de negociação. 
 
c) Será válido o acordo desde que a Superintendência Regional do Trabalho o homologue, já 
que a Lei é omissa a respeito do prazo. 
 
d) O instrumento é inválido naquilo que ultrapassar quatro anos, prazo máximo de vigência 
deste instituto. 
 
e) Esse acordo coletivo é integralmente nulo porque o prazo estabelecido não respeita aquele 
previsto em lei. 
 
 
08) Os empregados da empresa Calçados Ribeiro Ltda. Decidem entrar em greve para 
reivindicar aumento de salário. A greve foi deliberada e votada em assembleia convocada 
apenas para tal, tendo o empregador sido comunicado com 48 horas de antecedência acerca 
do movimento paredista. Durante a greve, de acordo com a Lei, marque a alternativa correta: 
(valor 1,0) 

 

Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?q=charges+de+greve&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwju1cSEwbrb
AhXCG5AKHS5pA8sQsAQIJg&biw=1600&bih=804#imgrc=pdCok_loieF8yM. Acesso em 04 jun. 2018. 
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a) os contratos de trabalho ficarão interrompidos. 
b) não há uma diretriz própria, na medida em que a Lei é omissa a respeito, cabendo ao 
Judiciário decidir. 
c) o empregador pode contratar imediatamente substitutos para o lugar dos grevistas. 
d) os contratos de trabalho ficarão suspensos. 
e) a greve será ilegal pois deveria a empresa ter sido notificada com 72 horas de antecedência. 
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01) LETRA E 

02) LETRA B 

03) LETRA B 

04 ) LETRA A 

05) LETRA A 

06) LETRA C 

07) LETRA A 

08) LETRA D 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 
Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL III - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 8º 

Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 

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).  

 

1ª questão (1,0 ponto): Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S.A. ingressou com pedido de falência 

em desfavor de Rede Floresta Viva Comunicação Ltda (Tv Local), com fundamento jurídico no art. 94, inciso I, da 

Lei 11.101/2005. A ré atua como rede de televisão com atuação em vários municípios do estado do Amazonas e, 

embora sua receita provenha de anúncios publicitários contratados por anunciantes que têm sede em todos esses 

municípios, todos os contratos são fechados e pagos no estabelecimento da sede administrativa da sociedade 

empresária, localizada em Manaus (AM). Na data do pedido de falência, a autora era credora da Rede Floresta 

Viva Comunicação Ltda. na quantia de R$ 639.362,26 (seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e vinte e seis centavos). Tal débito estaria encartado em duplicatas que foram levadas a protesto para fins 

falimentares no 3.º e no 6.º Cartórios de Protesto de Títulos de Manaus/Am. Contudo, tais protestos foram 

lavrados por indicação, sem que fosse realizada prova do envio das duplicatas para aceite da devedora e sem que 

tenha havido intimação pessoal dela a respeito dos protestos, uma vez que os Cartórios se limitaram a publicar 

edital. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A petição inicial do pedido acima deve ser instruída com a certidão de execução das duplicatas que 

fundamentaram o pedido de falência.  

II. A petição inicial do pedido acima deve ser aforada na Comarca de Manaus (AM). 

III. No caso acima a ré pode alegar, em contestação, vício dos protestos das duplicatas, razão que deverá ser 

acatada pelo juízo e resultará em julgamento de improcedência do pedido de falência.  

IV. No caso acima o juiz não deverá decretar a falência da sociedade requerida porque o valor do crédito da 

requerente não ultrapassa o mínimo legal de 40 (quarenta) salários mínimos. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. GABARIT
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(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

2ª questão (1,0 ponto): O empresário individual Juarez Câmara ME é credor na falência da sociedade empresária 

R. Fernandes & Filhos Ltda., cuja falência foi decretada pelo juízo da Comarca de Catalão/GO. 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 

14/5, segunda-feira, foi publicado no órgão oficial o edital contendo a relação de credores. Nessa relação, o 

crédito de Juarez Câmara ME foi classificado como quirografário. Em 25/5, sexta-feira, o advogado do credor 

pretende interpor medida judicial, nesse dia, por insatisfação com a relação de credores. Com base nessa 

situação hipotética e não havendo qualquer causa suspensiva de prazo, julgue os seguintes itens: 

I. A medida judicial a ser proposta é a impugnação à relação de credores e a sua motivação é o fato de ter sido 

classificado o crédito erroneamente, porque, como o credor Juarez Câmara ME é enquadrado como de privilégio 

especial. 

II. Como a publicação da relação de credores ocorreu em 14/5 e a medida judicial será interposta em 25/5, há 

tempestividade, porque está dentro do prazo legal. 

III. A medida judicial a ser proposta é o pedido de restituição das aves vivas, uma vez que elas foram entregues no 

estabelecimento da sociedade falida antes da decretação da falência. 

IV. A medida judicial a ser proposta suspende a disponibilidade das aves vivas para liquidação pela massa falida 

até o trânsito em julgado da decisão de tal medida. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): Carlos Lima dos Santos ingressou com pedido de habilitação de crédito em face da 

massa falida de Hospital Zona Sul S.A. em dezembro de 2017, época em que, naquele processo de falência, o 

Quadro Geral de Credores já havia sido homologado e alguns rateios já tinham se realizado. Instado pelo juiz a se 

manifestar, o administrador judicial solicitou que o autor da habilitação fosse intimado para atualizar o valor de seu 

suposto crédito. Antes que isso se desse, porém, sobreveio a sentença de encerramento da falência em 3 de maio 

de 2018, a qual transitou em julgado em 25 de maio de 2018 sem oposição de qualquer recurso por parte de 

Carlos Lima dos Santos ou de qualquer outro sujeito processual. Consequentemente, o juiz extinguiu o pedido de 

habilitação de crédito em 7 de junho de 2018, sem resolução de mérito por falta de interesse processual, com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A decisão do juiz foi correta e, caso Carlos Lima dos Santos desejasse que seu pedido de habilitação de crédito 

fosse apreciado, deveria ter interposto recurso de apelação contra a sentença de encerramento da falência. 

II. A habilitação de crédito de Carlos Lima dos Santos é considerada retardatária e poderia ter sido apresentada 

até a sentença de encerramento da falência, mas ele perderia direito aos rateios já realizados. 

III. A sentença de encerramento da falência não poderia ter sobrevindo ao pedido de habilitação de crédito, porque 

este suspende o processo principal até que seja decidido definitivamente. GABARIT
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IV. A habilitação de crédito de Carlos Lima dos Santos não poderia ser julgada procedente de qualquer forma, 

uma vez que foi apresentada depois da homologação do Quadro Geral de Credores.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): Em 09/4/2018, Quilombo Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. teve sua falência 

requerida por Indústria e Comércio de Eletrônicos Otacílio Costa Ltda., com fundamento no Art. 94, I, da Lei n. 

11.101/05. Para tanto, a autora do pedido de falência instruiu a petição inicial com duplicata no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) e respectiva certidão de protesto do título, o qual foi lavrado em 8/2/2018, sendo 

este o único protesto lavrado em desfavor da devedora. Esta, em profunda crise econômico-financeira, sem 

condição de atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial, não conseguiu elidir o pedido de 

falência. O pedido foi julgado procedente em 4/6/2018, mesma data em que a sentença declaratória de falência foi 

publicada em edital, sendo nomeado um administrador judicial. Ato contínuo à assinatura do termo de 

compromisso, o administrador judicial efetuou a arrecadação separada dos bens e documentos do falido, além da 

avaliação dos bens. Durante a arrecadação foram encontrados no estabelecimento do devedor 200 (duzentos) 

computadores e igual número de monitores. Esses bens foram referidos no inventário como bens do falido, 

adquiridos em 26/3/2018 de Informática e TI d’Agronômica Ltda. Ocorre que a sociedade falida não efetuou 

nenhum pagamento pela aquisição dos 200 (duzentos) computadores e monitores, uma vez que a venda foi a 

prazo e em 12 (doze) parcelas. A mercadoria foi recebida no dia 2/4/2018 pelo gerente da sociedade falida. 

Consta do auto de arrecadação referência aos computadores e monitores, devidamente identificados pelas 

informações contidas na nota fiscal e número de série de cada equipamento. A mercadoria foi avaliada e ainda 

está no acervo da massa falida. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. No presente caso, o termo legal da falência poderia ter início em 2 de janeiro de 2018 e fim em 4 de junho de 

2018. 

II. O Termo Legal da Falência é o período de tempo em que os atos jurídicos praticados pelo falido serão 

considerados nulos, com fim de preservar o patrimônio da massa falida e o interesse dos credores. 

III. Informática e TI d’Agronômica Ltda. poderá pedir a restituição dos 200 computadores e monitores, os quais 

ficarão indisponíveis para a massa falida até o trânsito em julgado da decisão de tal pedido de restituição. 

IV. Informática e TI d’Agronômica Ltda. poderá habilitar seu crédito na falência somente até o dia 18 de junho de 

2018, apresentando os documentos de venda dos 200 computadores e monitores. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): Alex promoveu, em 17/12/2017, ação ordinária de resolução contratual com restituição de 

valores e pedidos de indenização por danos em face da sociedade empresária XYZ Indústria de Móveis Ltda., GABARIT
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ação esta em que ainda não foi prolatada sentença. XYZ Indústria de Móveis Ltda., por sua vez, teve sua falência 

decretada em 06/04/2018. Em razão disso, o juiz da ação ordinária promovida por Alex entendeu-se incompetente 

para julgar a causa, determinando a remessa dos autos para o juízo da falência, que é universal. Diante dessa 

situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A decisão do juiz da ação ordinária promovida por Alex foi incorreta porque, por demandar quantia ilíquida, tal 

ação deveria prosseguir no juízo original. 

II. Alex deveria habilitar seu crédito na falência de XYZ Indústria de Móveis Ltda. até 15 dias depois da publicação 

do edital que continha a sentença declaratória de falência.  

III. A massa falida de XYZ Indústria de Móveis Ltda. substituirá esta em todas as ações não reguladas na Lei 

11.101/2005 e nas quais a sociedade falida figure como autora ou litisconsorte ativa. 

IV. A decisão do juiz da ação ordinária promovida por Alex foi correta porque a decretação da falência suspende o 

curso de todas as ações e execuções em face da sociedade falida. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): A falência de Unipac Embalagens Ltda. foi decretada em 7 de maio de 2018, mesma data 

em que foi publicado o respectivo edital. O juízo falimentar fixou o início do termo legal da falência em 1º de 

janeiro de 2017. O administrador judicial nomeado constatou, à vista dos registros contábeis da falida, que em 20 

de junho de 2017 a falida renegociou todas as dívidas que possuía com o Banco Santander S.A., cuja soma 

equivalia, naquela data a R$5.809.511,28 (cinco milhões, oitocentos e nove mil quinhentos e onze reais e vinte 

oito centavos). Tais dívidas, originalmente, não estavam vinculadas a nenhuma garantia real, mas no contrato de 

renegociação para pagamento do total das dívidas em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, a falida Unipac 

Embalagens Ltda. deu em hipoteca o imóvel em que estava instalado seu principal estabelecimento. O 

administrador judicial constatou, ainda, que a falida havia vendido um outro imóvel de sua propriedade em 23 de 

outubro de 2016, mas que até a data da decretação da falência, a transferência de propriedade de tal imóvel para 

o comprador não havia sido averbada no registro de imóveis pertinente. Com base nessa situação hipotética, 

julgue os seguintes itens: 

I. Como não há notícia de qualquer irregularidade ou conluio fraudulento na constituição da hipoteca em favor do 

Banco Santander S.A., o crédito deste será classificado, no Quadro Geral de Credores, como de garantia real. 

II. O administrador judicial pode pleitear a desconstituição da hipoteca para que o crédito que o Banco Santander 

S.A. possuía na data da decretação da falência seja classificado, no Quadro Geral de Credores, como 

quirografário. 

III. Após a decretação da falência, o Banco Santander S.A. deverá habilitar o crédito correspondente ao valor de 

cada parcela da renegociação da dívida à medida que elas vencerem no curso do processo de falência, o que 

poderá ser feito até a sentença de encerramento da falência. 

IV. Caso o comprador do imóvel vendido em outubro de 2016 solicite hoje ao registro de imóveis pertinente a 

averbação da transferência de propriedade do bem, tal ato será considerado ineficaz em relação à massa falida. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. GABARIT
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(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Belmiro Pascoal foi, ao longo de doze anos, empregado da sociedade denominada 

Divinos Móveis Ltda. A despeito de a falência da referida sociedade ter sido decretada, Belmiro Pascoal seguiu 

trabalhando durante o período de continuação provisória das atividades da falida. Ao longo desse interregno de 

continuação provisória das atividades, Belmiro Pascoal sofreu um acidente quando executava suas atividades 

laborativas. Como ficou convalescendo alguns dias após o acidente, Belmiro Pascoal perdeu o prazo para habilitar 

seu crédito na falência, mas o Quadro Geral de Credores ainda não foi homologado no processo de falência até a 

presente data. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Se Belmiro tiver créditos a receber oriundos do período trabalhado antes da decretação da falência e quiser 

habilitar tais créditos na falência hoje, seu pedido de habilitação será processado como impugnação de crédito e 

decidido pelo juiz da falência. 

II. O crédito de Belmiro decorrente do acidente de trabalho sofrido será classificado como extraconcursal e será 

pago com precedência sobre os demais dessa mesma natureza. 

III. Se Belmiro tiver créditos a receber oriundos do período trabalhado antes da decretação da falência e quiser 

habilitar seus créditos na falência hoje, seu pedido de habilitação deverá ser apresentado ao administrador 

judicial, que fará a retificação do Quadro Geral de Credores.  

IV. O crédito de Belmiro decorrente do acidente de trabalho sofrido será classificado como trabalhista no concurso 

de credores e será pago com precedência sobre os demais, desde que limitado a 150 salários mínimos e o saldo 

que exceder esse limite será reclassificado como quirografário.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): IEC – International Eletronic Company Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda. teve sua 

falência decretada em 2 de maio de 2018. Pouco antes disso, a falida havia vendido a prestações, a um de seus 

clientes, uma carga de 300 televisores LCD, os quais ainda não tinham sido entregues ao comprador quando foi 

decretada a falência, embora parte do pagamento já tivesse sido realizado. Além disso, no curso da falência de 

IEC – International Eletronic Company Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda., o juiz determinou a realização de 

leilão da planta industrial localizada em Itupeva (SP) e que havia sido arrecadada junto com os demais bens na 

posse da sociedade falida por ocasião da decretação de sua falência. Contudo, na data da prolação da decisão 

que determinou a realização de tal leilão, alguns bens que se encontravam dentro da planta industrial de Itupeva, 

e que foram ali arrecadados, haviam sido objeto de pedido de restituição formulado por Intergráfica Print & Pack 

Ltda., em cuja decisão havia se determinado a restituição à requerente, mas que ainda não havia transitado em 

julgado, pois o processo ainda se encontrava concluso. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens: GABARIT
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I. Se o administrador judicial resolver não executar o contrato, o comprador dos televisores poderá pedir a 

restituição do valor pago antecipadamente. 

II. Intergráfica Print & Pack Ltda. não pode impedir que os bens objeto do pedido de restituição sejam leiloados 

junto com a planta de Itupeva (SP) e, caso o pedido de restituição seja julgado procedente, esta deverá ser feita 

em dinheiro caso, na data do trânsito em julgado da sentença, tais bens já tenham sido leiloados. 

III. Se o administrador judicial resolver não executar o contrato, o comprador dos televisores deverá habilitar na 

falência como quirografário o crédito correspondente ao valor pago antecipadamente. 

IV. Intergráfica Print & Pack Ltda. pode propor agravo de instrumento contra a decisão que determinou a 

realização do leilão, para impedir que os bens objeto do pedido de restituição sejam leiloados junto com a planta 

industrial de Itupeva, uma vez que estes ficam indisponíveis para a massa falida até o trânsito em julgado do 

pedido de restituição. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 Pts. 
Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL III - GABARITO Data: 07/06/18 
Professor(a): Gustavo A. S. Coutinho Turma: 8º 

Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 

Caderno de Prova Tipo II 

INSTRUÇÕES: 

- Não é permitida consulta à legislação e nenhuma espécie de material auxiliar. 

- Responda às questões utilizando caneta azul ou preta. Questões respondidas a lápis ou que gerem dúvida 

quanto à alternativa assinalada não serão consideradas nem pontuadas. 

- Não é permitido ao (à) aluno (a), durante a avaliação, ter acesso ou utilizar qualquer aparelho eletrônico, 

inclusive telefone celular. O aluno que for surpreendido utilizando esse tipo de aparelho será retirado da sala em 

que se realiza a avaliação e as questões de sua prova não serão pontuadas. 

- Não destaque ou solte as folhas deste caderno de prova, pois tal ação resultará em atribuição de nota 0 (zero).  

 

1ª questão (1,0 ponto): Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos S.A. ingressou com pedido de falência 

em desfavor de Rede Floresta Viva Comunicação Ltda (Tv Local), com fundamento jurídico no art. 94, inciso I, da 

Lei 11.101/2005. A ré atua como rede de televisão com atuação em vários municípios do estado do Amazonas e, 

embora sua receita provenha de anúncios publicitários contratados por anunciantes que têm sede em todos esses 

municípios, todos os contratos são fechados e pagos no estabelecimento da sede administrativa da sociedade 

empresária, localizada em Manaus (AM). Na data do pedido de falência, a autora era credora da Rede Floresta 

Viva Comunicação Ltda. na quantia de R$ 639.362,26 (seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e vinte e seis centavos). Tal débito estaria encartado em duplicatas que foram levadas a protesto para fins 

falimentares no 3.º e no 6.º Cartórios de Protesto de Títulos de Manaus/Am. Contudo, tais protestos foram 

lavrados por indicação, sem que fosse realizada prova do envio das duplicatas para aceite da devedora e sem que 

tenha havido intimação pessoal dela a respeito dos protestos, uma vez que os Cartórios se limitaram a publicar 

edital. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. No caso acima, a ré pode evitar a decretação de sua falência sem contestar ou produzir qualquer prova se 

depositar em juízo, no prazo da contestação, o valor correspondente ao total do crédito da autora, acrescido de 

correção monetária, juros e honorários advocatícios.  

II. No caso acima não seria possível a propositura do pedido de falência sem que a petição inicial tivesse sido 

instruída com as duplicatas e suas respectivas certidões de protesto.  

III. A petição inicial do pedido acima pode ser aforada em qualquer uma das Comarcas em que a ré tem atuação. 

IV. No caso acima o juiz não deverá decretar a falência da sociedade requerida porque o valor do crédito da 

requerente não ultrapassa o mínimo legal de 40 (quarenta) salários mínimos. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. GABARIT
O



 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

2ª questão (1,0 ponto): A sociedade empresária Granja Estrelícia S.A. é credora na falência da sociedade 

empresária R. Fernandes & Filhos Ltda., cuja falência foi decretada pelo juízo da Comarca de Catalão/GO. 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 14/5, segunda-feira, foi publicado no órgão oficial o edital contendo a relação de credores. Nessa 

relação, o crédito de Granja Estrelícia S.A. foi classificado como de privilégio especial. O empresário individual 

Juarez Câmara ME também é credor na falência da sociedade empresária R. Fernandes & Filhos Ltda. Em 25/5, 

sexta-feira, o advogado do credor, Juarez Câmara ME, pretende interpor medida judicial, nesse dia, por 

insatisfação com a classificação do crédito de Granja Estrelícia S.A. Com base nessa situação hipotética e não 

havendo qualquer causa suspensiva de prazo, julgue os seguintes itens: 

I. A medida judicial a ser proposta é a impugnação à relação de credores e a sua motivação é o fato de ter sido 

classificado o crédito de Granja Estrelícia S.A. erroneamente, porque, como o credora, é enquadrada como 

quirografário. 

II. Nenhuma medida judicial poderia ser interposta pelo advogado de Juarez Câmara ME em seu interesse, porque 

ele não tem legitimidade para questionar a relação de credores. 

III. Como a publicação da relação de credores ocorreu em 14/5 e a medida judicial será interposta em 25/5, há 

tempestividade, porque está dentro do prazo legal. 

IV. Nenhuma medida judicial poderia ser interposta pelo advogado de Juarez Câmara ME em seu interesse, 

porque, como a publicação da relação de credores ocorreu em 14/5 e a medida judicial seria interposta em 25/5, 

esta seria considerada intempestiva, por estar fora do prazo legal. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

3ª questão (1,0 ponto): Carlos Lima dos Santos ingressou com pedido de habilitação de crédito em face da 

massa falida de Hospital Zona Sul S.A. em dezembro de 2017, época em que, naquele processo de falência, o 

Quadro Geral de Credores já havia sido homologado e alguns rateios já tinham se realizado. Instado pelo juiz a se 

manifestar, o administrador judicial solicitou que o autor da habilitação fosse intimado para atualizar o valor de seu 

suposto crédito. Antes que isso se desse, porém, sobreveio a sentença de encerramento da falência em 3 de maio 

de 2018, a qual transitou em julgado em 25 de maio de 2018 sem oposição de qualquer recurso por parte de 

Carlos Lima dos Santos ou de qualquer outro sujeito processual. Consequentemente, o juiz extinguiu o pedido de 

habilitação de crédito em 7 de junho de 2018, sem resolução de mérito por falta de interesse processual, com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. A habilitação de crédito de Carlos Lima dos Santos é considerada retardatária e poderia ter sido apresentada até 

a sentença de encerramento da falência, mas ele perderia direito de voto na assembleia de credores. GABARIT
O



 

II. A decisão do juiz foi correta e, caso Carlos Lima dos Santos desejasse que seu pedido de habilitação de crédito 

fosse apreciado, deveria ter interposto recurso de agravo contra a sentença de encerramento da falência. 

III. Como o pedido de habilitação de crédito de Carlos Lima dos Santos foi apresentado depois da homologação 

do Quadro Geral de Credores, ele foi processado conforme o procedimento ordinário previsto no CPC. 

IV. Carlos Lima dos Santos poderá se opor à decisão judicial que extinguiu sua habilitação de crédito por meio de 

recurso de agravo de instrumento.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

4ª questão (1,0 ponto): Em 09/4/2018, Quilombo Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. teve sua falência 

requerida por Indústria e Comércio de Eletrônicos Otacílio Costa Ltda., com fundamento no Art. 94, I, da Lei n. 

11.101/05. Para tanto, a autora do pedido de falência instruiu a petição inicial com duplicata no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) e respectiva certidão de protesto do título, o qual foi lavrado em 8/2/2018, sendo 

este o único protesto lavrado em desfavor da devedora. Esta, em profunda crise econômico-financeira, sem 

condição de atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial, não conseguiu elidir o pedido de 

falência. O pedido foi julgado procedente em 4/6/2018, mesma data em que a sentença declaratória de falência foi 

publicada em edital, sendo nomeado um administrador judicial. Ato contínuo à assinatura do termo de 

compromisso, o administrador judicial efetuou a arrecadação separada dos bens e documentos do falido, além da 

avaliação dos bens. Durante a arrecadação foram encontrados no estabelecimento do devedor 200 (duzentos) 

computadores e igual número de monitores. Esses bens foram referidos no inventário como bens do falido, 

adquiridos em 26/3/2018 de Informática e TI d’Agronômica Ltda. Ocorre que a sociedade falida não efetuou 

nenhum pagamento pela aquisição dos 200 (duzentos) computadores e monitores, uma vez que a venda foi a 

prazo e em 12 (doze) parcelas. A mercadoria foi recebida no dia 2/4/2018 pelo gerente da sociedade falida. 

Consta do auto de arrecadação referência aos computadores e monitores, devidamente identificados pelas 

informações contidas na nota fiscal e número de série de cada equipamento. A mercadoria foi avaliada e ainda 

está no acervo da massa falida. Diante dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. No presente caso, o termo legal da falência poderia ter início em 2 de janeiro de 2018 e fim em 4 de junho de 

2018. 

II. Informática e TI d’Agronômica Ltda. poderá pedir a restituição dos 200 computadores e monitores, os quais 

ficarão indisponíveis para a massa falida até o trânsito em julgado da decisão de tal pedido de restituição. 

III. O Termo Legal da Falência é o período de tempo em que os atos jurídicos praticados pelo falido serão 

considerados nulos, com fim de preservar o patrimônio da massa falida e o interesse dos credores. 

IV. Informática e TI d’Agronômica Ltda. poderá habilitar seu crédito na falência somente até o dia 18 de junho de 

2018, apresentando os documentos de venda dos 200 computadores e monitores. 

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. GABARIT
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(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

5ª questão (1,0 ponto): Alex promoveu, em 17/12/2017, ação ordinária de resolução contratual com restituição de 

valores e pedidos de indenização por danos em face da sociedade empresária XYZ Indústria de Móveis Ltda., 

ação esta em que ainda não foi prolatada sentença. XYZ Indústria de Móveis Ltda., por sua vez, teve sua falência 

decretada em 06/04/2018. Em razão disso, o juiz da ação ordinária promovida por Alex entendeu-se incompetente 

para julgar a causa, determinando a remessa dos autos para o juízo da falência, que é universal. Diante dessa 

situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Alex deveria habilitar seu crédito na falência de XYZ Indústria de Móveis Ltda. até 15 dias depois da publicação 

do edital que continha a sentença declaratória de falência.  

II. A decisão do juiz da ação ordinária promovida por Alex foi incorreta porque, por demandar quantia ilíquida, tal 

ação deveria prosseguir no juízo original. 

III. A decisão do juiz da ação ordinária promovida por Alex foi correta porque a decretação da falência suspende o 

curso de todas as ações e execuções em face da sociedade falida. 

IV. A massa falida de XYZ Indústria de Móveis Ltda. substituirá esta em todas as ações não reguladas na Lei 

11.101/2005 e nas quais a sociedade falida figure como autora ou litisconsorte ativa. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

6ª questão (1,0 ponto): A falência de Unipac Embalagens Ltda. foi decretada em 7 de maio de 2018, mesma data 

em que foi publicado o respectivo edital. O juízo falimentar fixou o início do termo legal da falência em 1º de 

janeiro de 2017. O administrador judicial nomeado constatou, à vista dos registros contábeis da falida, que em 20 

de junho de 2017 a falida renegociou todas as dívidas que possuía com o Banco Santander S.A., cuja soma 

equivalia, naquela data a R$5.809.511,28 (cinco milhões, oitocentos e nove mil quinhentos e onze reais e vinte 

oito centavos). Tais dívidas, originalmente, não estavam vinculadas a nenhuma garantia real, mas no contrato de 

renegociação para pagamento do total das dívidas em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, a falida Unipac 

Embalagens Ltda. deu em hipoteca o imóvel em que estava instalado seu principal estabelecimento. O 

administrador judicial constatou, ainda, que a falida havia vendido um outro imóvel de sua propriedade em 23 de 

outubro de 2016, mas que até a data da decretação da falência, a transferência de propriedade de tal imóvel para 

o comprador não havia sido averbada no registro de imóveis pertinente. Com base nessa situação hipotética, 

julgue os seguintes itens: 

I. Como não há notícia de qualquer irregularidade ou conluio fraudulento na constituição da hipoteca em favor do 

Banco Santander S.A., o crédito deste será classificado, no Quadro Geral de Credores, como de garantia real. 

II. Após a decretação da falência, o Banco Santander S.A. deverá habilitar o crédito correspondente ao valor de 

cada parcela da renegociação da dívida à medida que elas vencerem no curso do processo de falência, o que 

poderá ser feito até a sentença de encerramento da falência. 

III. O administrador judicial pode pleitear a desconstituição da hipoteca para que o crédito que o Banco Santander 

S.A. possuía na data da decretação da falência seja classificado, no Quadro Geral de Credores, como 

quirografário. GABARIT
O



 

IV. Caso o comprador do imóvel vendido em outubro de 2016 solicite hoje ao registro de imóveis pertinente a 

averbação da transferência de propriedade do bem, tal ato será considerado ineficaz em relação à massa falida. 

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

7ª questão (1,0 ponto): Belmiro Pascoal foi, ao longo de doze anos, empregado da sociedade denominada 

Divinos Móveis Ltda. A despeito de a falência da referida sociedade ter sido decretada, Belmiro Pascoal seguiu 

trabalhando durante o período de continuação provisória das atividades da falida. Ao longo desse interregno de 

continuação provisória das atividades, Belmiro Pascoal sofreu um acidente quando executava suas atividades 

laborativas. Como ficou convalescendo alguns dias após o acidente, Belmiro Pascoal perdeu o prazo para habilitar 

seu crédito na falência, mas o Quadro Geral de Credores ainda não foi homologado no processo de falência até a 

presente data. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens: 

I. Se Belmiro tiver créditos a receber oriundos do período trabalhado antes da decretação da falência e quiser 

habilitar tais créditos na falência hoje, seu pedido de habilitação será processado como impugnação de crédito e 

decidido pelo juiz da falência. 

II. Se Belmiro tiver créditos a receber oriundos do período trabalhado antes da decretação da falência e quiser 

habilitar seus créditos na falência hoje, seu pedido de habilitação deverá ser apresentado ao administrador 

judicial, que fará a retificação do Quadro Geral de Credores.  

III. O crédito de Belmiro decorrente do acidente de trabalho sofrido será classificado como extraconcursal e será 

pago com precedência sobre os demais dessa mesma natureza. 

IV. O crédito de Belmiro decorrente do acidente de trabalho sofrido será classificado como trabalhista no concurso 

de credores e será pago com precedência sobre os demais, desde que limitado a 150 salários mínimos e o saldo 

que exceder esse limite será reclassificado como quirografário.  

Deles se extrai que 

(A) os itens I e II são verdadeiros. 

(B) os itens II e III são verdadeiros. 

(C) os itens II e IV são verdadeiros. 

(D) os itens I e III são verdadeiros. 

(E) os itens III e IV são verdadeiros. 

 

8ª questão (1,0 ponto): IEC – International Eletronic Company Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda. teve sua 

falência decretada em 2 de maio de 2018. Pouco antes disso, a falida havia contratado, com um de seus 

fornecedores, a compra, com reserva de domínio, de uma máquina industrial, e ainda fazia o pagamento das 

prestações correspondentes quando foi decretada a falência. Além disso, no curso da falência de IEC – 

International Eletronic Company Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda., o juiz determinou a realização de leilão 

da planta industrial localizada em Itupeva (SP) e que havia sido arrecadada junto com os demais bens na posse 

da sociedade falida por ocasião da decretação de sua falência. Contudo, na data da prolação da decisão que 

determinou a realização de tal leilão, alguns bens que se encontravam dentro da planta industrial de Itupeva, e 

que foram ali arrecadados, haviam sido objeto de pedido de restituição formulado por Intergráfica Print & Pack GABARIT
O



 

Ltda., em cuja decisão havia se determinado a restituição à requerente, mas que ainda não havia transitado em 

julgado, pois o processo ainda se encontrava concluso. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes 

itens: 

I. Intergráfica Print & Pack Ltda. não pode impedir que os bens objeto do pedido de restituição sejam leiloados 

junto com a planta de Itupeva (SP) e, caso o pedido de restituição seja julgado procedente, esta deverá ser feita 

em dinheiro caso, na data do trânsito em julgado da sentença, tais bens já tenham sido leiloados. 

II. Se o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá restituir a máquina industrial 

comprada com reserva de domínio e exigir a devolução das parcelas já pagas. 

III. Intergráfica Print & Pack Ltda. pode propor agravo de instrumento contra a decisão que determinou a 

realização do leilão, para impedir que os bens objeto do pedido de restituição sejam leiloados junto com a planta 

industrial de Itupeva, uma vez que estes ficam indisponíveis para a massa falida até o trânsito em julgado do 

pedido de restituição.  

IV. Se o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, o vendedor da máquina industrial 

comprada com reserva de domínio deverá habilitar na falência, como quirografário, o crédito correspondente ao 

valor das parcelas ainda não pagas. 

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. 

 

GABARIT
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GABARIT
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: 
DIREITOS COLETIVOS, DIFUSOS E 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS I - GABARITO Data: 13/06/18 

Professor(a): Vicente Gonçalves de Araújo Júnior Turma: 8º 

Aluno(a):  Nota:  
 

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

 

Questões:  
 

INSTRUÇÕES: 

- Não é permitida consulta somente à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer 

outra espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

 

QUESTÃO 01 – (1,0 ponto) Relativamente aos princípios gerais do direito ambiental e a suas formas de 

materialização, assinale a opção correta. 

a. Consoante o princípio do poluidor-pagador, a definição dos custos de produção de determinada empresa 

poluidora não pode levar em consideração os custos sociais externos decorrentes de sua atividade 

poluente, sob pena de cometimento de infração administrativa ambiental. 

b. Em decorrência do princípio da prevenção, o empreendedor deve apresentar ao poder público estudo 

prévio de impacto ambiental referente a qualquer atividade que implique a utilização ou transformação 

de recursos naturais.  

c. 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.  

d. 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 seus recursos naturais, 

não se aplicando, porém, tal preceito à propriedade urbana. 

  

 

QUESTÃO 02 – (2,0 pontos) A razão da elaboração de uma política nacional e estadual do meio ambiente é, em 

escala macro, propiciar uma boa qualidade ambiental à vida das presentes e futuras gerações. Nesse sentido, 

deve-se cumprir os objetivos arrolados no art. 4.º da Lei n.º 6.938/1981, os quais visam, em escala micro, a 

preservação, melhoria e recuperação da natureza e dos ecossistemas. Os instrumentos procuram corporificar 

esses objetivos com maior ou menor eficácia, dependendo da questão analisada. Nesse sentido, cada um dos 

itens subseqüentes apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada no que se refere à 

adequação do instrumento para solucionar o problema apresentado. GABARIT
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Uma indústria situada em Catalão desde 1970 não aceita a imposição do IBAMA de colocação de filtros nos seus 

exaustores de combustão que exalam poluentes para toda a região Sudeste. Alega que têm o direito adquirido de 

poluir dado pela prefeitura e pelo estado quando permitiu a colocação daquele sítio industrial, concedendo 

licença ambiental municipal e estadual. Nessa situação, o órgão fiscalizador nada pode fazer, tendo em vista que 

o instrumento da licença ambiental cria um direito adquirido a poluir que deve ser respeitado pelas outras esferas 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Analise a afirmação acima (certo ou errado), explicando. 

 
RESPOSTA: ERRADO. O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), é 

um órgão federal responsável pelas políticas de proteção do meio ambiente no Brasil. Com o poder de polícia 

ambiental, o IBAMA auxilia na preservação, controle, fiscalização e conservação da fauna e flora nacional, além 

de realizar estudos sobre o ambiente e conceder licenças ambientais para empreendimentos que possam 

impactar na natureza. E neste caso o IBAMA tem competência de atuação como órgão de fiscalização das licenças 

ambientais com relação ao órgão do SISNAMA.   

 
 

Questão 03 – (1,0 ponto) O órgão de fiscalização ambiental do Estado X verifica que o processo produtivo de 

certa sociedade empresarial de prestação de serviços alimentícios, localizada em centro urbano, causa emissão de 

gases impactantes à atmosfera. Analisando o caso e sobre o tema do dano e da responsabilidade ambiental, 

assinale a afirmativa correta. 

 

a. A sociedade empresarial deve ser responsabilizada de forma subjetiva, uma vez que a 

responsabilidade objetiva somente incide sobre espaços territorialmente protegidos. 

b. Somente se imporá a responsabilidade civil caso o início da atividade não tenha sido precedido de 

Estudo de Impacto Ambiental. 

c. Caso a sociedade empresarial seja responsabilizada e os bens da pessoa jurídica não sejam 

suficientes para a satisfação do dano, os bens dos sócios podem ser afetados, mesmo que não 

comprovado abuso da personalidade jurídica. 

d. A imposição de responsabilidade dos sócios, por meio da desconsideração da personalidade jurídica, 

deve ser precedida de inquérito civil público. 

e. Somente o Ministério Público terá legitimidade para buscar a responsabilização da sociedade 

empresarial, tendo em vista o interesse difuso sobre a degradação ambiental. 

 

 

 

Questão 04 – (1,0 ponto) O direito ambiental constrói-se sobre princípios que informam a aplicação da legislação 

ambiental. Muitos deles estão colocados no texto da legislação, outros são frutos de tratados e convenções 

internacionais. 

 

“Considere que uma empresa de telefonia celular deseje implantar uma antena única em uma área de relevante 

interesse ecológico do município, concentrando nela toda a transmissão da energia eletromagnética não 

ionizante e a certeza científica de que as ondas dos celulares e estações radiobase causam aquecimento no corpo 

dos seres que se encontram próximos a eles na razão do inverso do quadrado da distância”. 

 

A respeito da situação hipotética acima e da incerteza de que há outros efeitos possíveis ainda não comprovados, 

assinale a alternativa correta: 

 GABARIT
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a. Pelo princípio da prevenção, não há necessidade de EIA/RIMA. 

b. Pelo princípio da precaução, não há necessidade de EIA/RIMA. 

c. Pelo princípio da proteção ambiental como um direito fundamental, não há necessidade de EIA se no 

local não há ocupação humana. 

d. Pelo princípio da função social da propriedade, só há necessidade de EIA, se a área for pública. 

e. Pelo princípio da informação, cidadãos interessados podem obter informação a respeito da intensidade 

do campo eletromagnético gerado no local. 

 

 

Questão 05 – (1,0 ponto) Considerando aspectos relativos à proteção administrativa do meio ambiente, assinale 

a opção correta: 

 

a. A legislação brasileira estabelece, em enumeração taxativa, todos os casos em que a administração 

pública deve exigir do empreendedor a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, o qual nunca 

poderá ser dispensado pelo órgão ambiental. 

b. A legislação brasileira estabelece, em rol exemplificativo, os casos em que a administração pública deve 

solicitar ao empreendedor estudo de impacto ambiental (EIA). A exigência, ou não, do EIA está vinculada 

ao custo final do empreendimento proposto, de acordo com tabela fixada pela administração pública.  

c. O EIA/RIMA é uma das fases do procedimento de licenciamento ambiental, devendo ser elaborado por 

equipe técnica multidisciplinar indicada pelo órgão ambiental competente, cabendo ao empreendedor 

recolher à administração pública o valor correspondente aos seus custos. 

d. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, entre outros, o zoneamento ambiental, a 

avaliação de impactos ambientais e a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, em 

áreas públicas ou particulares.  

 

 

Questão 06 – (1,0 ponto) As competências constitucionais materiais relacionadas ao licenciamento ambiental, 

assim entendido o procedimento destinado a licenciar atividades ou empreendimentos efetiva ou potencialmente 

poluidores, são consideradas 

 

a. Concorrentes, cabendo à União a expedição de normas gerais no plano legislativo e aos Estados e 

municípios a expedição de normas específicas ou suplementares. 

b. Privativas da União, que poderá delegar aos Estados e municípios o exercício do licenciamento 

ambiental 

c. Comuns, cabendo à lei complementar disciplinar o exercício destas competências pelas três 

esferas da Federação. 

d. Exclusivas, cabendo a cada esfera da Federação exercer as atividades que lhes sejam atribuídas 

pela lei federal de caráter geral. 

e. Reservadas aos Estados, que poderão exercer a atividade de licenciamento sempre que não for 

vedado pela legislação federal. 

 

 GABARIT
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Questão 07 – (1,0 ponto) Ao constatar a existência de um condomínio de casas de veraneio em APP às margens 

de um grande rio que banha dois estados, o IBAMA lavrou autos de intimação demolitória. Registrou, ainda, que 

houve desmatamento de área de reserva legal. Na defesa administrativa, foi provado que houve licenciamento 

ambiental pelo ente estadual competente e que o empreendimento estava em área previamente degradada em 

zona urbana, conforme o Plano Diretor do Município. Rejeitada a defesa administrativa, os particulares 

ingressaram com ações anulatórias dos autos de infração em que sustentavam incompetência do IBAMA, entre 

outras alegações de nulidade.  

 

Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta 

 

a. A existência de prévio licenciamento ambiental e a prévia degradação da APP impedem a cominação da 

pena mais gravosa de demolição. 

b. Na situação, é irrelevante a alegação de que a APP se localiza em área urbana, uma vez que as APPs e as 

regras legais afetam propriedades públicas e privadas, em perímetro rural ou urbano. 

c. O IBAMA é competente para fiscalização, haja vista que qualquer rio que banha dois estados caracteriza-

se como bem da União. 

d. O IBAMA é incompetente para exercer o poder de polícia em relação a empreendimento cujo 

licenciamento ambiental é de competência local. 

e. A largura da APP, em razão de se tratar de área marginal de rio perene, não se altera, esteja o rio em 

zona urbana ou rural. 

 

GABARIT
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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 

A C D C B C A D 

 

 
 - CONTEXTO ALFA -  

 

 

 No último dia 21/05/2018, uma segunda-feira, um grupo de caminhoneiros autônomos 

utilizou-se de seus caminhões para bloquear os portões de acesso de uma grande empresa 

transportadora sediada em Catalão (GO). Esse bloqueio foi determinado por lideranças regionais da 

“Greve dos Caminhoneiros”. Segundo eles, havia fortes indícios de que essa empresa transportadora 

não iria apoiar a greve. 

 De fato, já a partir do próprio dia 21/05/2018, a empresa transportadora empreendeu várias 

tentativas de “furar” os bloqueios, todas sem sucesso. 

 Na manhã da quarta-feira seguinte, dia 23/05/2018, um empregado dessa empresa 

transportadora, na condição de dirigente do Sindicato dos Motoristas, realizava um discurso próximo 

aos portões de acesso bloqueados, no qual criticava a posição adotada pela transportadora, 

divergente à greve.  

Nesse momento, um sócio-administrador da transportadora aproximou-se do empregado 

sindicalista para “tomar satisfação”. Os dois então começaram uma forte discussão que acabou em 

vias de fato, com agressões mútuas. A confusão só terminou com a intervenção da “turma do deixa 

disso”.    GABARIT
O



 

  

De volta às dependências da transportadora, o sócio-administrador determina ao advogado da 

empresa que promova a demissão por justa causa do empregado sindicalista, a despeito desse 

empregado estar garantido com estabilidade, dada sua condição de dirigente sindical eleito e no 

exercício do mandato.  

 Atendendo à ordem recebida, o advogado da transportadora ajuíza um procedimento judicial 

com a finalidade específica de comprovar a justa causa e assim conseguir a demissão do empregado 

sindicalista.   

 Recebida e protocolada a petição inicial pelo sistema de processo judicial eletrônico (PJe), a 

Vara do Trabalho de Catalão (GO) notificou o empregado sindicalista para comparecer à audiência 

única (una) designada para o dia 11/06/2018 (segunda-feira), às 13h. 

 No dia e hora marcados, as partes fizeram-se presentes.  A empresa transportadora enviou 

um preposto para acompanhar o advogado, pois o sócio-administrador não queria estar na mesma 

sala com o empregado sindicalista. Este, por sua vez, compareceu pessoalmente, acompanhado de 

advogado. 

 Conforme a prática adotada tanto na Vara do Trabalho de Catalão (GO) quanto nas Varas do 

Trabalho em geral, com relação à organização da audiência trabalhista, é correto afirmar que (1ª 

QUESTÃO – Valor: 1,0 ponto):  

 

(a) tendo o juiz como referência, o advogado e o preposto da empresa transportadora 

sentaram-se à esquerda do juiz, enquanto o empregado sindicalista e seu advogado 

sentaram-se à direita do juiz.    

(b) tendo o juiz como referência, o advogado e o preposto da empresa transportadora sentaram-se 

à direita do juiz, enquanto o empregado sindicalista e seu advogado sentaram-se à esquerda do 

juiz.   

(c) em razão do chamado “princípio da simplicidade”, que nortearia o Processo do Trabalho, não há 

nenhuma praxe que se observa na organização da audiência trabalhista, sendo livre às partes 

sentarem-se à direita ou à esquerda do juiz. 

(d) tendo o juiz como referência, o polo trabalhador (empregado), acompanhado ou não de 

advogado, senta-se sempre à esquerda do juiz, enquanto o polo patronal (empregador), 

acompanhado ou não de advogado, senta-se sempre à direita do juiz. 

 

REFEFÊNCIA: Slide 23 “ABERTURA DA AUDIÊNCIA” do arquivo 

“AUDIÊNCIA.PROVAS.DEFESA” – “Na bancada (mesa) principal senta-se o juiz e, ao seu 

lado esquerdo, senta-se o escrivão (secretário de audiência). Em uma bancada (mesa) 

perpendicularmente disposta sentam-se as partes e/ou seus representantes, sendo que, 

por tradição (convenção) a parte reclamante senta-se à esquerda do Juiz, enquanto a 

parte reclamada senta-se à direita do magistrado trabalhista.” 

 

 GABARIT
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Nome:  

 

Tanto a empresa transportadora quanto o empregado sindicalista estabeleceram, como 

estratégia processual, buscar cumprir com seus respectivos ônus probatórios utilizando-se de prova 

testemunhal. No caso do empregado sindicalista, a prova testemunhal seria no sentido de buscar 

comprovar que o empregado não teria iniciado as agressões físicas, mas somente teria agido depois 

em legítima defesa.   

 Diante da estratégia elegida pelas partes, e tendo em conta as especificidades do caso e do 

Processo do Trabalho, é correto afirmar que, nessa ação (2ª QUESTÃO – Valor: 1,0 ponto): 

 

(a) caso o valor da causa exceda a 40 (quarenta vezes) o salário mínimo vigente na data do 

ajuizamento da ação, cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 (três) testemunhas.   

(b) caso o valor da causa não exceda a 40 (quarenta vezes) o salário mínimo vigente na data do 

ajuizamento da ação, cada uma das partes não poderá indicar mais de 2 (duas) testemunhas.   

(c) independentemente do valor da causa e do salário mínimo vigente na data do 

ajuizamento da ação, cada uma das partes não poderá indicar mais de 6 (seis) 

testemunhas.   

(d) independentemente do valor da causa e do salário mínimo vigente na data do ajuizamento da 

ação, o juiz fixará o número máximo de testemunhas que cada uma das partes poderá indicar. 

 

REFEFÊNCIAS: Slide 2 “DO INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE” do arquivo 

“PROCEDIMENTOS ESPECIAIS.SENTENÇA” – “CLT. Art. 853. Para a instauração do inquérito 

para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador 

apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, 

contados da data da suspensão do empregado.” e Slide 97 “TESTEMUNHAS” do arquivo 

“AUDIÊNCIA.PROVAS.DEFESA” – “CLT. Art. 821. Cada uma das partes não poderá indicar 

mais de 3 (três) testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse 

número poderá ser elevado a 6 (seis).” 

 

Segundo soube a empresa transportadora, um dos testemunhos a serem produzidos em 

favor do empregado sindicalista provavelmente seria prestado por um ex-empregado recém 

demitido por justa causa, também em decorrência de desentendimentos com o mesmo sócio-

administrador. Esse ex-empregado, que está questionando sua demissão na Justiça do Trabalho, 

esteve presente no movimento de bloqueio dos portões da empresa transportadora, tendo 

presenciado a briga entre o sócio-administrador e o empregado sindicalista. 

Questionado a respeito pelo sócio-administrador, o advogado da empresa transportadora 

afirmou que o testemunho do ex-empregado recém demitido poderia ser tido como “suspeito”. Para 

corroborar esse entendimento, o advogado apresentou a seguinte decisão oriunda do Tribunal 

Regional do Trabalho da 18ª Região: GABARIT
O



 

 

TESTEMUNHA. AÇÃO IDÊNTICA CONTRA A MESMA RECLAMADA. SUSPEIÇÃO. TST, 

SÚMULA 357. 

I. O TST já assentou que "não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar 

litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador" (súmula 357). 

II. No entanto, havendo identidade de pedidos entre as reclamações da testemunha e 

da parte favorecida pelo testemunho, situação especialíssima que permite que ambos 

litiguem em litisconsórcio, o testemunho cruzado permite, em última análise, que os 

litisconsortes testemunhem para si mesmos, o que é evidentemente inadmissível. 

III. Nesta situação, caberá ao juiz, prudentemente, à vista dos demais elementos dos 

autos, atribuir aos testemunhos o valor que merecem. 

IV. No caso dos autos, tem-se que as testemunhas contraditadas nem sequer serviram 

de arrimo para a solução da controvérsia. 

(TRT 18ª Região, RO 01517-2009-082-18-00-5, Rel. Des. Mário Sérgio Bottazzo, 

publicado no DEJT de 05/05/2010, pág.12.) 

 

Na hipótese desse ex-empregado recém demitido vir a ser apresentado como testemunha 

pelo empregado sindicalista, caso a empresa transportadora queira que esse testemunho seja tido 

como “suspeito”, de acordo com as características do Processo do Trabalho, é correto afirmar que 

(3ª QUESTÃO – Valor: 1,0 ponto): 

 

(a) a empresa transportadora deverá apresentar a contradita logo que o empregado sindicalista 

indicar o ex-empregado recém demitido como testemunha, sob pena de preclusão. 

(b) a empresa transportadora deverá apresentar a contradita antes que o ex-empregado recém 

demitido seja qualificado na condição de testemunha, sob pena de preclusão. 

(c) a empresa transportadora não poderá apresentar a contradita, pois, em observância ao 

“princípio da primazia da realidade”, não cabe tal medida no Processo do Trabalho. 

(d) a empresa transportadora deverá apresentar a contradita após a qualificação do ex-

empregado recém demitido como testemunha, mas antes do início de seu depoimento, 

sob pena de preclusão.  

 

REFEFÊNCIAS: Slides 100-101-102-103 “TESTEMUNHAS” do arquivo 

“AUDIÊNCIA.PROVAS.DEFESA”, citando os artigos 828 e 829, da CLT, e artigo 457, do CPC. 

 

Aberta a audiência inicial, o juiz propôs que as partes transigissem, celebrando um acordo. A 

proposta, contudo, foi rechaçada por ambas as partes.  Não tendo havido acordo, o juiz então 

verifica que o advogado do empregado sindicalista não havia apresentado defesa escrita pelo 

sistema de processo judicial eletrônico (PJe). Esse advogado, então, requer a oportunidade de 

apresentar verbalmente sua defesa, utilizando-se do prazo de até 20 (vinte) minutos.   

Sobre esse requerimento apresentado pelo advogado do empregado sindicalista, e de acordo 

com as características da defesa trabalhista, é correto afirmar que (4ª QUESTÃO – Valor: 1,0 

ponto): GABARIT
O



 

Nome:  

 

(a) como a Vara do Trabalho de Catalão (GO) implantou o sistema de processo judicial eletrônico 

(PJe), a defesa não poderá ser apresentada verbalmente, em audiência, mas sim deveria ter sido 

apresentada por escrito no sistema PJe, antes da audiência.  

(b) a defesa poderá ser apresentada verbalmente mediante simples contestação por negação geral, 

em audiência, independentemente da implantação do sistema de processo judicial eletrônico (PJe), 

em observância ao “princípio da proteção”.   

(c) a defesa poderá ser apresentada verbalmente, em audiência, independentemente da 

implantação do sistema de processo judicial eletrônico (PJe), mas deverá observar o ônus 

da impugnação especificada dos fatos.   

(d) como a Vara do Trabalho de Catalão (GO) implantou o sistema de processo judicial eletrônico 

(PJe), a defesa não poderá ser apresentada verbalmente, em audiência, mas poderá ser 

apresentada por escrito no sistema PJe, até às 23h59 do dia da audiência. 

 

REFEFÊNCIAS: Slide 45 “DEFESA DA PARTE RECLAMADA” citando o artigo 847 da CLT, Slide 

46 “DA DEFESA TRABALHISTA” citando o artigo 22 da Resolução nº. 185/2017 - do CSJT, 

Slide 70 “CONTESTAÇÃO” – “A CONTESTAÇÃO no Processo do Trabalho deve, via de regra, 

observar dois princípios: o PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA e o PRINCÍPIO DA 

EVENTUALIDADE e Slide 72 “PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA” citando o artigo 

341, do CPC, todos do arquivo “AUDIÊNCIA.PROVAS.DEFESA”. 

 

 Ao final da audiência única (una), antes de renovar a proposta de conciliação, o juiz 

perguntou às partes: “razões finais remissivas”? Sobre essa indagação, e de acordo com a prática 

no Processo do Trabalho, é correto afirmar que (5ª QUESTÃO – Valor: 1,0 ponto): 

 

(a) “razões finais remissivas” significa a possibilidade das partes aduzirem razões finais 

verbalmente, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. 

(b) “razões finais remissivas” significa que as partes reiteram todas as manifestações já 

produzidas nos autos, sem a necessidade de nova manifestação à título de razões finais. 

(c) “razões finais remissivas” significa a possibilidade das partes aduzirem razões finais por escrito, 

quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito. 

(d) “razões finais remissivas” significa dar a palavra às partes, para aduzirem razões finais, pelo 

prazo de 20 (vinte) minutos para cada, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz. 

 

REFEFÊNCIA: Slide 110 “RAZÕES FINAIS ‘REMISSIVAS’” do arquivo 

“AUDIÊNCIA.PROVAS.DEFESA” – “Quando as partes decidem não realizar uma nova 

manifestação à título de RAZÕES FINAIS, mas sim apenas reiterar, ao final da instrução, 

todas as razões (manifestações, pedidos, protestos, etc.) já realizadas durante o 

processo, consigna-se na ata de audiência que as partes optaram por RAZÕES FINAIS 

REMISSIVAS.” GABARIT
O



 

Proferida a sentença, tanto a empresa transportadora quanto o empregado sindicalista foram, 

em parte, vencedor e vencido. Inconformadas, ambas as partes decidiram recorrer da sentença. 

Consoante a sistemática recursal no Processo do Trabalho, e tendo em conta as características da 

demanda, é correto afirmar que (6ª QUESTÃO – Valor: 1,0 ponto): 

 

(a) nenhum recurso caberá de sentença proferida em procedimento como esse instaurado entre a 

empresa transportadora e o empregado sindicalista, salvo se versar sobre matéria constitucional. 

(b) os recursos deverão ser interpostos por petição contendo a exposição do fato e do direito, e 

terão efeito meramente a devolutivo.   

(c) os recursos poderão ser interpostos por simples petição, dispensada a exposição do 

fato e do direito, e terão efeito meramente a devolutivo.   

(d) em observância do “princípio da norma mais favorável”, somente o recurso do trabalhador 

poderá ser interposto por simples petição, dispensada a exposição do fato e do direito. 

 

REFEFÊNCIAS: Slides 15-16-17 “FUNDAMENTAÇÃO E EFEITOS” e “FUNDAMENTAÇÃO”, 

citando o artigo 899 da CLT, a Súmula 422 do TST e a Súmula 28 do TRT da 18ª Região, e 

Slide 40 “RECURSO ORDINÁRIO”, citando o artigo 895 da CLT, todos do arquivo 

“RECURSO.EXECUÇÃO”. 

 

Como na referida sentença tanto a empresa transportadora quanto o empregado sindicalista 

foram, em parte, vencedor e vencido, houve a condenação de ambas as partes na obrigação de 

pagar honorários advocatícios de sucumbência, dada a caracterização da sucumbência recíproca. 

Nesse sentido, conforme as normas do Processo do Trabalho, e levando-se em consideração as 

características da demanda, é correto afirmar que (7ª QUESTÃO – Valor: 1,0 ponto): 

 

(a) os honorários advocatícios de sucumbência poderão ser executados provisoriamente, 

até sua garantia e/ou penhora, independentemente do trânsito em julgado da sentença. 

(b) os honorários advocatícios de sucumbência, dada sua natureza alimentar, poderão ser 

executados definitivamente, independentemente do trânsito em julgado da sentença. 

(c) os honorários advocatícios de sucumbência não poderão ser executados, em nenhuma espécie, 

até que haja o regular trânsito em julgado da sentença. 

(d) os honorários advocatícios de sucumbência poderão ser executados provisoriamente, de ofício, 

independentemente do trânsito em julgado da sentença. 

 

REFEFÊNCIAS: Slides 15 e 100 “FUNDAMENTAÇÃO E EFEITOS” e “EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA”, citando o artigo 899 da CLT, e Slides 98 e 99 “EXECUÇÃO TRABALHISTA 

(vigência anterior)” e “EXECUÇÃO TRABALHISTA NA NOVA CLT”, citando o artigo 878 da 

CLT, todos do arquivo “RECURSO.EXECUÇÃO”. 

 

 GABARIT
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- CONTEXTO BETA -  

 

 

 No último dia 22/03/2018, uma quinta-feira, o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho 

(DEJT) publicou a primeira decisão denegatória de seguimento de recurso de revista fundamentada 

na ausência do cumprimento do pressuposto da transcendência, previsto no artigo 896-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), regulamentado pela Lei Federal nº. 13.467/2018. Essa 

medida, então inédita, foi proferida em decisão monocrática pelo ministro Breno Medeiros, 

integrante da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST).   

Em sua decisão monocrática, proferida no Processo nº. 1689-69.2016.5.13.0022, o ministro 

Breno Medeiros verificou que não estavam presentes quaisquer dos indicadores de transcendência 

elencados no art. 896-A da CLT. No caso dos autos, conforme análise do ministro, a matéria não 

trata de elevado valor (transcendência econômica), uma vez que a condenação foi de R$ 10 mil; 

também não há descompasso com a jurisprudência sumulada do TST e Supremo Tribunal Federal 

(STF) (transcendência política). Além disso, não versa sobre matéria inédita (transcendência 

jurídica) e não diz respeito a ofensa a direito social assegurado na Constituição Federal 

(transcendência social). 

Nesse recurso, uma empresa questionava uma decisão da Segunda Turma do TRT da 13ª 

Região (Paraíba), que a havia condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 10 mil, por sucessivos assaltos sofridos por seus empregados cobradores de ônibus. 

Na hipótese dessa empresa pretender reformar a supracitada decisão do ministro Breno 

Medeiros, conforme a sistemática recursal no Processo do Trabalho, é correto afirmar que (8ª 

QUESTÃO – Valor: 1,0 ponto): 

 

(a) a empresa poderá opor embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. 

(b) a empresa poderá opor agravo de petição, no prazo de 8 (oito) dias. 

(c) a empresa poderá opor embargos, no prazo de 8 (oito) dias. 

(d) a empresa poderá opor agravo regimental (interno), no prazo de 8 (oito) dias. 

 

REFEFÊNCIAS: Slide 7 “SINGULARIDADE E FUNGIBILIDADE”, citando a Súmula 421 do TST, 

Slide 20 “PRAZOS”, citando o artigo 1º da IN 39/2016 do TST, e Slide 48 “AGRAVO 

INTERNO OU REGIMENTA”, todos do arquivo “RECURSO.EXECUÇÃO”. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO - GABARITO Data: 07/06/18 
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:  
 
Questão 1) 1 ponto 
A respeito do empréstimo compulsório, sabe-se que desde 1946 verificamos a sua presença em nossa 
história constitucional. Veja-se, por oportuno, o teor do art. 4º da Constituição de 1946: “somente a União, 
em casos excepcionais definidos em lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios”. Nos 
textos constitucionais posteriores, também verificamos a presença do empréstimo compulsório, que além 
de presente em nossa legislação, também foi alvo de análise da jurisprudência, inclusive por parte do 
Supremo Tribunal Federal. 
 
Em relação à natureza jurídica do empréstimo compulsório, marque a alternativa correta: 
 
A) Atualmente, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que o empréstimo compulsório não 
possui natureza jurídica de tributo, mas sim a de uma espécie de “empréstimo público”, instrumentalizada 
por um contrato ou empréstimo compulsório, caracterizado pela necessidade de restituição dos valores 
arrecadados. 
 
B) Em decorrência da existência da “cláusula de restituição”, tanto a doutrina quanto a jurisprudência 
afirmam que que o empréstimo compulsório não pode ser um tributo, mas sim um contrato de adesão. 
 
C) No âmbito do STF, a natureza jurídica do empréstimo compulsório já foi considerada contratual. 
No entanto, atualmente, a posição majoritária da doutrina e jurisprudência (incluindo o STF) 
reconhece expressamente que o empréstimo compulsório tem natureza jurídica tributária, sendo, 
portanto, uma espécie de tributo. 
 
D) Atualmente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência informam que o empréstimo compulsório possui 
natureza jurídica híbrida, ou seja, de tributo e de contrato. 
 
 
Questão 2) 1 ponto 
A expressão “legislação tributária” designa o “ordenamento jurídico tributário”, ou seja, um conjunto amplo 
de fontes que se relacionam de alguma maneira com o fenômeno jurídico-tributário. A respeito da 
“legislação tributária”, marque a alternativa correta: 
 
A) A legislação tributária e a lei tributária se confundem, haja vista a importância do princípio da legalidade 
para o Direito Tributário. 
 
B) A leis complementares são importantes fontes do Direito Tributário, especialmente porque os tributos, 
regra geral, são instituídos ou majorados por meio de lei complementar. 
 
C) A Constituição Federal de 1988 é uma importante fonte do Direito Tributário, sobretudo por tratar 
expressamente das limitações constitucionais ao poder de tributar, da repartição das receitas 
tributárias e da outorga de competência tributária para que as pessoas jurídicas de direito público 
interno instituam os tributos. 
 
D) Os decretos regulamentares são importantes fontes do Direito Tributário, sendo autorizado, por meio 
deles, instituir ou extinguir tributos. GABARIT
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Questão 3) 1 ponto 
A respeito das normas complementares em Direito Tributário, veja-se o disposto no art. 100 do CTN: 
 
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos 
decretos: 
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 
normativa; 
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 
 
Tratando sobre as normas complementares, marque o item correto: 
 
A) os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, como por exemplo, as portarias 
expedidas pelo Ministro da Fazenda, por serem atos meramente infralegais, não fazem parte da legislação 
tributária. 
 
B) as decisões administrativas expedidas no âmbito do Poder Executivo no julgamento de 
processos administrativos tributários fazem parte da legislação tributária. 
 
C) No Direito Tributário admite-se a utilização costumes introdutórios, ab-rogatórios e interpretativos. Por 
exemplo, admite-se a extinção de tributos por meio de costumes ab-rogatórios. 
 
D) Os convênios retratados no inciso IV, do art. 100 do CTN são os mesmos convênios utilizados no caso 
do ICMS.  
 
 
Questão 4) 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) Alguns tributos previstos na Constituição foram considerados “polêmicos” pelo legislador constituinte, 
demandando um quórum de votação mais rigoroso do que aquele previsto para as leis ordinárias, a fim de 
serem instituídos. São tributos que demandam lei complementar para serem instituídos: o imposto sobre 
grandes fortunas (IGF); o empréstimo compulsório; o imposto residual; e o imposto sobre transmissão 
causa mortis e doação (ITCMD).  
 
B) 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. 
 
C) A lei complementar 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 complementar, que no caso é o próprio Código 
Tributário Nacional. 
 
D) Os conflitos de competência, em matéria tributária, eventualmente existente entre os entes da 
federação, deverão ser disciplinados por lei ordinária. 
 
 GABARIT
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Questão 5) 1 ponto 
Em outubro de 2016, O município de Pedra do Dragão publicou uma lei ordinária, instituindo por meio dela 
uma taxa de fiscalização de anúncios. A mencionada lei ordinária tratou dos contribuintes, da base de 
cálculo e do fato gerador. Peggy Olson, ao ser notificada para o pagamento da mencionada taxa, ficou 
inconformada com a cobrança, apresentando impugnação no prazo correto. Em sua impugnação, Peggy 
alegou que a cobrança era inconstitucional, posto que cabe à lei complementar estabelecer a base de 
cálculo, os contribuintes e o fato gerador dos tributos. 
 
A respeito do argumento utilizado por Peggy em sua impugnação, marque a alternativa correta: 
 
A) O argumento utilizado por Peggy está correto, haja vista que a Constituição Federal de 1988 
expressamente afirma que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
tributos dispostos no texto constitucional, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes. 
 
B) O argumento utilizado por Peggy está incorreto. Na realidade, a cobrança da taxa foi indevida em razão 
desse tributo demandar lei complementar para ser instituído. Como fora exposto no caso, a taxa foi 
instituída mediante lei ordinária. 
 
C) O argumento utilizado por Peggy está correto, porém incompleto. Além da base de cálculo, dos 
contribuintes e do fato gerador, a alíquota também deve ser estabelecida em lei complementar, por 
expressa disposição constitucional. 
 
D) A Constituição Federal de 1988 expressamente afirma que cabe à lei complementar estabelecer 
normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de 
suas espécies, bem como, em relação aos impostos dispostos no texto constitucional, a dos 
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Como o caso trata de uma taxa e não 
de um imposto, o argumento utilizado por Peggy está incorreto. 
 
 
Questão 6) 1 ponto 
A relação jurídico-tributária é formada por uma sequência de acontecimentos sucessivos que resultam no 
fenômeno jurídico tributário. Em um primeiro momento, temos a hipótese de incidência, para depois ser 
deflagrado o denominado fato gerador. Ato contínuo nasce a obrigação tributária, devendo o crédito 
tributário ser constituído em sequência. 
 
No tocante à relação jurídico-tributária e os acontecimentos para a sua formação, assinale a alternativa 
correta. 
 
A) A hipótese de incidência, representada pela descrição abstrata da lei não se confunde com o 
fato gerador. Na realidade, o fato gerador concretiza a hipótese de incidência, se opondo à 
abstração dessa última. 
 
B) O fato gerador ou fato imponível determina a natureza jurídica de todas as espécies tributárias, inclusive 
dos chamados “tributos finalísticos”. 
 
C) No Direito Tributário brasileiro, somente admite-se como sujeitos ativos da obrigação tributária os 
chamados “entes tributantes” ou sujeitos ativos diretos, que são justamente os entes federativos (União, 
Estados, Municípios e DF). 
 
D) Para que ocorra o surgimento de uma relação jurídico-tributária, fazendo surgir uma obrigação tributária 
para o contribuinte, não é necessário que ocorra um fato que coincida com uma hipótese prevista na lei 
que institua o tributo. 
 
 
 GABARIT
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Questão 7) 1 ponto 
Vejamos o art. 142 do Código Tributário Nacional: 
 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, 
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar 
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
A respeito da constituição do crédito tributário, marque a alternativa correta: 
 
A) Com a constituição do crédito tributário, a relação jurídico-tributária ainda não possui exigibilidade. No 
caso, a exigibilidade ocorrerá apenas quando a Fazenda ingressar com a ação de execução fiscal no 
âmbito do Poder Judiciário. 
 
B) O lançamento tributário não é a única forma para se efetivar a constituição do crédito tributário. 
No âmbito da jurisprudência, temos o entendimento de que a entrega da declaração pelo 
contribuinte reconhecendo o debito fiscal também constitui o crédito tributário. 
 
C) O lançamento pode ser compreendido como um ato administrativo discricionário, de modo que poderá a 
0Administração, baseada nos critérios da conveniência e oportunidade, realizá-lo ou não. 
 
D) A autoridade administrativa tem competência para constituir o crédito tributário por meio do lançamento. 
Nesse sentido, é permitido que a autoridade administrativa delegue a competência do lançamento para um 
particular. 
 
 
Questão 8) 1 ponto 
A respeito das modalidades de lançamento, veja o disposto abaixo: 
 
I) o lançamento direto ou unilateral é aquele realizado diretamente pela autoridade fiscal, haja vista não ser 
necessária a participação do contribuinte. No caso, por possuir dados suficientes para a cobrança do 
tributo, a autoridade dispensa o auxílio do sujeito passivo. 
 
II) no lançamento por declaração, o contribuinte presta informações exclusivamente sobre matéria de fato, 
a fim de que a autoridade administrativa possa constituir o crédito tributário. 
 
III) o IPTU é um exemplo de tributo que adota a modalidade de lançamento por declaração. 
 
IV) No lançamento por homologação, a homologação deve ser expressa, a fim de que o contribuinte não 
seja surpreendido no futuro. 
 
A respeito dos itens acima, marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
 
B) Apenas os itens I,II e IV estão corretos. 
 
C) Todos os itens estão incorretos. 
 
D) Apenas os itens I e II estão corretos. 
 

GABARIT
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 

Disciplina: 
DIREITOS COLETIVOS, DIFUSOS E 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS II Data: 12/06/18 

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: 

- Não é permitida consulta à legislação (Vade Mecum), sendo proibida a utilização de qualquer outra 

espécie de material auxiliar.  

- Responda às questões fechadas utilizando caneta azul ou preta, sem utilizar corretivo. Questões 

respondidas a lápis ou com rasuras não serão consideradas. 

 

Questão 01 (1,0 ponto) Com relação à propositura da ação civil pública nas questões ambientais, assinale a 

opção correta. 

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. 

 

 

Questão 02 (1,0 ponto) Na Ação Civil Pública, 

 

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). GABARIT
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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 03 (2,0 pontos) “É concorrente a legitimidade para a propositura de ação coletiva em defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores cabendo fazê-lo o Ministério Público; a União, os Estados, os Municípios e 

o Distrito Federal, direta e indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinada à defesa dos 

interesses e direitos protegidos pelo CDC; e, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, desde 

que tenham sido autorizadas em assembléia destinada a esse fim”.  Julgue a afirmação acima (certo ou errado), 

explicando. 

 

RESPOSTA: Errado. Não há a necessidade de autorização dos titulares. Como salientado, a legitimidade é 

autônoma. 

 

 

 

Questão 04 (1,0 ponto) Quanto à ação civil pública, afirma-se que 

 

a. em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público 

assumirá a titularidade ativa, de forma exclusiva. 

b. os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua 

conduta às exigências legais, mediante comunicações, que terá eficácia de título executivo judicial. 

c. admitir-se-á o litisconsórcio necessário entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa 

dos interesses difusos e individuais. 

d. o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará de forma facultativa como fiscal da 

lei. 

e. o requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social 

evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser 

protegido. 

 

 

Questão 05 (1,0 ponto) O compromisso de ajustamento previsto na Lei de Ação Civil Pública:  

 

a. Pode ser tomado por todos os legitimados para a propositura da ação civil pública ou coletiva. 

b. Tem natureza jurídica de contrato, uma vez que tem como características ser bilateral e consensual. 

c. 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; 

d. Quando firmado no bojo de uma ação civil pública, mesmo não sendo o Ministério Público parte, 

deverá ser ouvido antes de eventual homologação. 
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Questão 06 (1,0 ponto) Acerca da ação civil pública, tem-se que: 

 

a. poderá ter por objeto a condenação em dinheiro, o cumprimento de obrigação de dar coisa incerta e o 

cumprimento de obrigação de fazer. 

b. têm legitimidade para propô-la, dentre outros, a União, a Defensoria Pública e a associação que, 

concomitantemente, esteja constituída, há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e inclua, entre 

suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao pequeno proprietário rural e ao 

patrimônio artístico e paisagístico. 

c. o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa, em caso de desistência 

infundada ou abandono da ação por associação legitimada. 

d. os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua 

conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo judicial. 

e. cabe ao Conselho Superior do Ministério Público promover o arquivamento dos autos do inquérito civil ou 

das peças de informação se, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento 

para a propositura da ação civil. 

 

 

Questão 07 (1,0 ponto) A ação civil pública 

 

a. não pode ter a sua titularidade ativa assumida por outra associação legitimada, quando houver 

desistência injustificada pelo autor, vez que tal atribuição é exclusiva do Ministério Público. 

b. proposta pelo Ministério Público não comporta a habilitação como litisconsortes ativos de outras 

associações legitimadas. 

c. destinada à tutela do dano ambiental pode ser proposta no foro do domicílio do réu ou no foro do local 

onde ocorreu o dano. 

d. poderá ser proposta pelo Ministério Público sem estar embasada em prévio inquérito civil instaurado 

sob sua presidência, para apurar o fato que justifica o seu ajuizamento. 

e. destina-se exclusivamente à tutela do meio ambiente, do consumidor e dos bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,0 pts 

Disciplina: ÉTICA - GABARITO Data: 13/06/18 
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:  
 

01 – Erika, advogada atuante na comarca de Catalão/GO, foi advertida que sua atuação pode gerar 

responsabilização funcional de caráter civil, penal e disciplinar, a depender da infração cometida. Sobre a infração 

a responsabilização do advogado, é correto afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Se, na qualidade de advogada, Erika trair dever profissional, causando prejuízos ao cliente que defende 

em juízo, a mesma estará cometendo o ilícito penal denominado tergiversação. 

b) A revelação de segredo, obtido em função do exercício da advocacia, constitui sanção apenas punível por 

responsabilidade disciplinar - por meio de penalidade de censura -  e por responsabilidade civil.  

c) Se, Erika, obtiver vista dos autos fora do cartório e ultrapassar o prazo para devolução dos mesmos, Erika 

poderá ser punida criminalmente, civilmente e disciplinarmente, sendo que, no âmbito das infrações 

disciplinares sofrerá a penalidade de censura. 

d) A PRÁTICA DE TOXICOMANIA/EMBRIAGUEZ HABITUAL, PRÁTICA REITERADAS DE JOGO DE 

AZAR E INCONTINÊNCIA PÚBLICA E ESCANDALOSA CONSTITUEM INFRAÇÕES PUNÍVEIS POR 

SUSPENSÃO. 

 

 

02 – Em sessão do Conselho Seccional de Minas Gerais, estavam presentes Renata, Conselheira Federal da 

OAB, Marcelo, presidente do Conselho Federal, integrante da delegação de Minas Gerais, Carlos José, ex-

presidente do Conselho Seccional do Estado de Minas Gerais que assumiu o cargo em 04/06/1994, Samuel, 

Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. No que se refere às regras de deliberação nesta sessão: 

(Valor: 0,8 pto.) 

 

a) Samuel terá direito a voz e a voto e Carlos José somente terá direito a voz. 

b) Marcelo, Carlos José e Renata somente terão direito a voz. 

c) Renata e Samuel terão direito à voto. Carlos José somente terá direito a voz. 

d) CARLOS JOSÉ TERÁ DIREITO DE VOZ E DE VOTO. 

 

.  

03 – Após decisão de condenação disciplinar proferida pelo Conselho Seccional da Bahia, em primeira instância, 

ao fundamento de prática de locupletamento, o advogado Lucas pretende recorrer à segunda instância para 

reverter o teor do julgamento. Sobre as hipóteses de cabimento de recurso e o seu processamento, é correto 

afirmar: (Valor: 0,8 pto.) GABARIT
O



 

a) Todos os recursos aviados admitem a atribuição de efeito suspensivo, independentemente da matéria em 

que versem. 

b) VIA DE REGRA, AS PROFERIDAS PELO PRESIDENTE DO CONSELHO SECCIONAL, PELO 

TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA OU PELA DIRETORIA DE SUBSEÇÃO OU DA CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS É DE COMPETÊNCIA RECURSAL DO CONSELHO SECCIONAL.  

c) Decisões proferidas pelo Conselho Seccional somente podem ser apreciadas, em sede recursal, pelo 

Conselho Federal, quando não tenham sido unânimes. 

d) As decisões que colidem com o Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e Estatuto da OAB são 

de competência recursal concorrente do Conselho Federal e do Conselho Seccional, sendo unânimes ou 

não.  

 

04 – Ricardo advogado inscrito perante o Conselho Seccional de Minas Gerais, deixou de pagar contribuições 

devidas à OAB, incidiu em erros crassos ao conduzir processos, o que evidencia inépcia, e locupletou-se às 

custas de sua cliente Mayna. Sobre as condutas de Ricardo é correto afirmar que:(Valor: 0,8 pto.) 

 

a) As três infrações disciplinares narradas, por sua gravidade, permitem que o advogado Ricardo seja 

suspenso de suas atividades por prazo indeterminado. 

b) Ao advogado Ricardo, punido com três infrações disciplinares puníveis por suspensão, pode-se aplicar a 

penalidade de exclusão, mediante decisão de 1/3 dos membros do Conselho Seccional competente. 

c) As condutas acima mencionadas não constituem fatores que possam acarretar a exclusão do advogado 

Ricardo. Para que Ricardo seja punido com exclusão o mesmo deveria ter praticado crime infamante, ou 

fazer falsa prova dos requisitos para inscrição como advogado ou tornar-se moralmente inidôneo para o 

exercício da advocacia.  

d) AS CONDUTAS PRATICADAS POR RICARDO CONSTITUEM INFRAÇÕES DISCIPLINARES 

PUNÍVEIS POR SUSPENSÃO E A RESPONSABILIDADE FUNCIONAL DO ADVOGADO É APURADA 

POR MEIO DE PROCESSO DISCIPLINAR. SE O PROCESSO DISCIPLINAR FOR INSTAURADO 

CONTRA RICARDO E FICAR PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS, PENDENTE DE DESPACHO 

OU JULGAMENTO, PODE-SE DIZER QUE ACONTECERÁ O FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE.  

 

05 – Priscila, renomada advogada inscrita no Conselho Seccional de Goiás, cometeu grave infração disciplinar no 

exercício de sua função. A citada infração ganhou grande notoriedade na região e, como consequência, passou-

se a alardear nos meios de comunicação locais que a classe de advogados do estado de Goiás inspirava 

indignidade. Desta forma, como o caso era de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, o Tribunal de 

Ética e Disciplina do Conselho onde a acusada tenha inscrição principal pode: (Valor: 0,8 pto). 

 

a) Suspender preventivamente a advogada, de forma liminar. Neste caso, o prazo máximo para conclusão 

do processo disciplinar será de 30 (trinta) dias. 

b)  Suspender preventivamente a advogada após a acusada ser ouvida em sessão especial. Se, apesar de 

notificada para oitiva, a acusada não comparecer à sessão, a suspensão preventiva não poderá ser 

deflagrada, pois, neste caso, ocorreria a violação do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao 

processo disciplinar.  GABARIT
O



 

c) SUSPENDER PREVENTIVAMENTE A ADVOGADA APÓS SUA REGULAR OITIVA EM SESSÃO 

ESPECIAL PARA A QUAL A MESMA DEVA SER NOTIFICADA A COMPARECER. SE PRISCILA 

NÃO ATENDER A NOTIFICAÇÃO, MESMO ASSIM, A SUSPENSÃO PREVENTIVA PODE SER 

DEFLAGRADA E, NESTE CASO NARRADO, O PROCESSO DISCIPLINAR DEVE SER CONCLUÍDO 

NO PRAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS. 

d) Suspender preventivamente a advogada após a fase de prévia, desde que a acusada não tenha sido 

declarada revel no processo.  

 

06 – Letícia, advogada com inscrição principal vinculada ao Conselho Seccional de São Paulo, cometeu grave 

infração disciplinar cujo processo ético-disciplinar foi instruído e julgado pelo competente Tribunal de Ética e 

Disciplina. Além da instauração, instrução julgamento de processos, o TED (Tribunal de Ética e Disciplina) 

também possui competência para: (Valor: 0,8 pto). 

 

a) Suspensão preventiva de advogado, em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial 

à Advocacia e julgamento, em segunda instância, de processos disciplinares, conforme autorizado pelo 

seu Regimento Interno. 

b) RESPONDER CONSULTAS FORMULADAS SOBRE MATÉRIA ÉTICO-DISCIPLINAR, SENDO QUE, 

AS CONSULTAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA RECEBERÃO AUTUAÇÃO 

PRÓPRIA, DESIGNANDO-SE RELATOR, POR SORTEIO, PAR AO SEU EXAME. 

c) Julgar e dirimir, com definitividade, controvérsias decorrentes de partilha de honorários contratados em 

conjunto ou decorrentes de substabelecimento, bem como os que resultem de sucumbência nas mesmas 

hipóteses; 

d) Julgar, com exclusividade, os pedidos de revisão do processo disciplinar em razão de provas 

supervenientes que importem em modificação da sanção disciplinar aplicada.  

 

07 – A advogada Isabela solicitou vista de autos de processo disciplinar instaurado na OAB contra colega de 

profissão que lhe é verdadeiro desafeto, o advogado Gabriel.  A Dra. Isabela afirmou que juntaria mais provas aos 

autos, para auxiliar no julgamento. Com relação à hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. (Valor: 0,8 pto). 

 

a) Isabela poderá ter amplo acesso aos autos de processo disciplinar instaurado contra Gabriel, uma vez 

que, a justificativa da interveniente é de colaborar com a célere conclusão do processo disciplinar. 

b) Isabela não poderá ter acesso aos autos do processo disciplinar, uma vez que provou que sua atuação 

se daria para prejudicar o acusado. Admite-se apenas o acesso aos autos quando provar-se que a vista 

não gerará prejuízo ao acusado. 

c) Isabela poderá ter acesso aos autos do processo disciplinar, desde que assine termo pelo qual se 

compromete a não divulgar a terceiros as informações nele contidas.  

d) ISABELA NÃO PODERÁ TER ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO 

CONTRA GABRIEL, UMA VEZ QUE OS PROCESSOS DISCIPLINARES INSTAURADOS NA OAB 

CONTRA ADVOGADOS TRAMITAM EM SIGILO, ATÉ O SEU TÉRMINO, SÓ TENDO ACESSO ÀS 

SUAS INFORMAÇÕES AS PARTES, SEUS DEFENSORES E A AUTORIDADE JUDICIÁRIA 

COMPETENTE.  

 GABARIT
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08 - O Conselho Federal é o órgão máximo da OAB, sendo que, os Conselhos Seccionais estão subordinados ao 

mesmo. Sobre os mencionados órgãos representativos da OAB é correto afirmar que: 

 

a) O CONSELHO SECCIONAL PODERÁ REPRESENTAR A OAB EM GERAL OU A CLASSE DOS 

ADVOGADOS EM EVENTOS INTERNACIONAIS, APENAS SE AUTORIZADO PELO PRESIDENTE 

NACIONAL DA OAB. 

b) É de competência exclusiva do Conselho Federal representar a OAB em geral ou a classe dos 

advogados em eventos internacionais, não sendo possível delegar esta atividade ao Conselho Seccional. 

c) É de competência exclusiva e indelegável do Conselho Seccional a realização do exame de ordem.  

d) O Conselho Seccional poderá criar subseções para descentralizar suas atividades, desde que haja pelo 

menos vinte advogados domiciliados profissionalmente na área de abrangência; área que não poderá 

exceder os limites de um município.  

 

09 – Diego foi condenado por infração ético-disciplinar punível por suspensão pelo competente Conselho 

Seccional. Após alguns meses de condenação, descobriu-se novas provas de inocência do punido, situação que 

fez com que o advogado Diogo postulasse a revisão do processo disciplinar, na forma do Estatuto da Advocacia e 

da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 73, § 5º). Sobre o pedido de revisão do processo disciplinar, é correto 

afirmar que: (Valor: 0,8 pto.) 

 

a) A superveniência de circunstâncias que determinam a diminuição de sanção imposta não é hipótese de 

cabimento de revisão do processo disciplinar; 

b) A competência para processar e julgar o pedido de revisão é de qualquer órgão que tenha participado do 

julgamento do processo, ainda que somente tenha participado em primeira instância. 

c) QUANDO O ÓRGÃO COMPETENTE FOR O CONSELHO FEDERAL, A REVISÃO PROCESSAR-SE-Á 

PERANTE A SEGUNDA CÂMARA, REUNIDA EM SESSÃO PLENÁRIA.  

d) O pedido de revisão do processo disciplinar postulado por Diogo deve ser rejeitado, pois somente cabe 

revisão em hipótese de erro de julgamento. 

 

10 – Antônio pretende candidatar-se a membro conselheiro do Conselho Seccional da OAB/MG. Sobre os 

requisitos à candidatura e regras de eleições, marque a assertiva CORRETA: (Valor: 0,8 pto). 

 

a) O CONSELHO FEDERAL ELEGERÁ, EM REUNIÃO PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO MAIS 

ANTIGO, POR VOTO SECRETO E PARA MANDATO DE 3 (TRÊS) ANOS, SUA DIRETORIA, QUE 

TOMARÁ POSSE NO DIA SEGUINTE.    

b) O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não 

podendo ter sido condenado por infração disciplinar de modo algum e exercer a advocacia por, no 

mínimo, 05 anos.  

c) Os mandatos, de todos os órgãos da OAB, se iniciam em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da 

eleição. 

d) É permitido que o advogado escolha o local onde pretende votar, por facilitar seu acesso quando estiver 

realizado diligências ou audiências. 

  GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 8,00 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS I - GABARITO Data: 08/06/18 
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:  
“Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que levará para realizá-lo. O tempo vai 

passar de qualquer forma.” Autor desconhecido. 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) “Segundo a denúncia, integrantes da Polícia Civil de Caratinga realizaram 

investigação visando o combate ao tráfico de drogas, [...] culminando a ação com apreensão 

de cerca de 20 kg (vinte quilogramas) da droga conhecida como "maconha", que estava sendo 

transportada por PCFJ, pessoa contratada para trazer os psicotrópicos [...] utilizado ônibus 

coletivo para o transporte daquele tóxico” (TJMG -  Apelação Criminal 1.0134.08.105034-3/001, 

Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 

01/03/2018, publicação da súmula em 12/03/2018).  

Em face do caso apresentado, considerando-se a Lei 11.343/06 e o entendimento 

jurisprudencial, assinale a alternativa correta: 

a) Segundo o entendimento do STJ se PCFJ tiver feito uso desse transporte apenas para 

conduzir, de forma oculta, droga para comercialização em outro ambiente, diverso do 

transporte público, não se aplica a causa de aumento de pena relativa ao tráfico de 

entorpecentes em transporte público. 

b) Se PCFJ for primário, de bons antecedentes e demonstrar que não integra associação 

criminosa poderá obter liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. GABARIT
O



 

c). A depender da natureza da substância apreendida PCFJ poderá ser incurso nas iras do art. 

28 da Lei 11.343/06, embora a figura nele descrita não se enquadre como crime.  

d) A gratuidade do transporte realizado por PCFJ descaracteriza a prática do crime previsto no 

art. 33 da Lei 11.343/06. 

 

2. (1,0 ponto) “O denunciado possui dois filhos menores, Deivison, de dezessete anos, e 

Douglas, de quatorze anos. No dia dos fatos, eles estavam sozinhos em casa, quando o mais 

novo retirou a arma do local onde estava guardada e apontou para o mais velho, apertando o 

gatilho. Como a arma já estava municiada, o disparou atingiu Deivison, ferindo-o nos ombros, 

pescoço e rosto, sendo ele socorrido por vizinhos e conduzido ao hospital. Em razão do 

incidente, a Polícia foi acionada e localizou o denunciado, que assumiu a propriedade da arma 

e confessou que seus filhos sabiam onde tal instrumento ficava guardado. (TJMG -  Apelação 

Criminal 1.0521.11.010160-2/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/03/2015, publicação da súmula em 09/04/2015)”.  

Com base na narrativa em comento foi imputada ao denunciado a prática do crime de: 

a) Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso restrito. 

b) Omissão de Socorro. 

c) Disparo de Arma de Fogo. 

d) Omissão de Cautela. 

 

3. (1,0 ponto) “[...] no município de Uruana/GO, o denunciado possuía armas de fogo e 

munições de uso permitido, [...] no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar”. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 344006-

02.2012.8.09.0154, Rel. DES. JOAO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2A CAMARA CRIMINAL, 

julgado em 03/10/2017, DJe 2377 de 30/10/2017).  

Com base na Lei 10.826/03 e no entendimento jurisprudencial, assinale a alternativa correta: 

a) Afigura-se a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em 

concurso formal, ante a quantidade de armas de fogo e munições encontradas. 

b) Afigura-se a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em concurso 

formal, ante a quantidade de armas de fogo e munições encontradas. 

c) Afigura-se a prática de crime único de posse irregular de arma de fogo de uso 

permitido, devendo a quantidade de armas de fogo e munições ser considerada na 

fixação da pena-base. 

d) Afigura-se a prática de crime único de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, 

devendo a quantidade de armas de fogo e munições ser considerada na fixação da pena-base. 

 GABARIT
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4. (1,0 ponto) Pedro e Bino decidiram se unir aos caminhoneiros em greve, mas não contavam 

com a realização de abordagem policial, a qual resultou na apreensão de uma arma de fogo de 

uso permitido, encontrada na boleia do caminhão. Sabendo que Pedro assumiu a propriedade 

da arma e se trata de caminhoneiro, assinale a alternativa correta de acordo com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça:  

a) Afigura-se a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez 

que a arma foi apreendida no local de trabalho de Pedro. 

b) Afigura-se a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que 

Pedro não comprovou ser proprietário do caminhão, tratando-se de requisito indispensável 

para a configuração da posse. 

c) Afigura-se a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma 

vez que o caminhão não se enquadra como local de trabalho. 

d) Afigura-se a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que a 

arma foi apreendida no local de trabalho de Pedro, pouco importando se o caminhão era ou 

não de sua propriedade. 

 

5. (1,0 ponto) No recente julgamento do Habeas Corpus impetrado em favor do ex-Presidente 

Lula “Depois de mais de dez horas de julgamento, a corte entendeu que a execução 

antecipada da pena não viola o que diz o inciso LVII do artigo 5º da Constituição: “Ninguém 

será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-abr-05/stf-nega-hc-lula-reafirma-execucao-

antecipada-pena-prisao>.  

Sobre o princípio da presunção da inocência ou não culpabilidade e seus desdobramentos, 

assinale a alternativa correta: 

a) Garante ao indivíduo o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. 

b) Recai sobre o indivíduo investigado o ônus de comprovar sua inocência. 

c) O direito ao silêncio pode ser utilizado em desfavor do réu. 

d) Aplica-se até o recebimento da denúncia.  

 

6. (1,0 ponto) Dentre as diversas espécies de flagrante delito, assinale a alternativa que indica 

aquele que é tido pela doutrina e jurisprudência como ilegal, caracterizado quando o agente é 

incitado a praticar o crime e as circunstâncias tornam impossível sua consumação: 

a) Diferido 

b) Esperado 

c) Preparado 

d) Próprio GABARIT
O



 

 

7. (1,0 ponto) “Dados do último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(Infopen) mostram que 28% da população carcerária está presa pelo crime de tráfico de 

drogas. Entre os homens, os crimes ligados ao tráfico representam 26%, enquanto, entre as 

mulheres, esse percentual atinge 62%”. Disponível em: < 

http://www.justica.gov.br/news/pesquisa-vai-levantar-dados-sobre-usuarios-de-drogas-no-

sistema-penitenciario-e-socioeducativo>.   

Com base na legislação e jurisprudência do Brasil sobre o assunto, assinale a alternativa 

correta:  

a) A conduta de adquirir drogas, desde que para consumo pessoal, foi descriminalizada pela 

Lei 11.343/06. 

b) O transporte de drogas para consumo pessoal admite pena privativa de liberdade nos casos 

em que o indivíduo descumprir medida educativa de comparecimento. 

c) A venda de drogas afigura-se crime inafiançável, motivo pelo qual preso em flagrante delito o 

conduzido não poderá responder o processo em liberdade. 

d) O crime de tráfico de drogas é crime de caráter permanente, sendo possível a 

realização de busca e apreensão sem mandado judicial. 

 

8. (1,0 ponto) A Lei 12.850/2013 deu nova redação ao art. 288 do Código Penal, fazendo surgir 

a necessidade de distinção entre os crimes de associação criminosa, associação para o tráfico 

e organização criminosa. Sobre o tema, assinale a alternativa correta: 

a) Configura a prática de associação criminosa a associação de três ou mais pessoas 

para o fim específico de cometer crimes.  

b) Configura a prática de associação para o tráfico a associação de três ou mais pessoas para 

o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 

1o, e 34 da Lei 11.343/06. 

c) Considera-se organização criminosa a associação de três pessoas estruturalmente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de 

obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. 

d) Considera-se organização criminosa a associação de duas ou mais pessoas estruturalmente 

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de 

obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. 

 

 

 GABARIT
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,00 

Disciplina: DIREITO PREVIDENCIÁRIO Data: 08/06/18 
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:  
 

As legendas em cor azul indicam a alternativa correta. 
As legendas em cor vermelha indicam o erro contido na alternativa. 
 
 

 

1ª questão (1,0): 

 

A doutrina securitária classifica os benefícios previdenciários em três classes, benefícios de proteção à 

família e à maternidade, benefícios por incapacidade laboral e benefícios programáveis. De acordo com os 

estudos feitos em sala, analise a situação hipotética a seguir. 

João tem 60 anos de idade e é segurado do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) na modalidade 

empregado tendo cumprido com 180 meses de carência. Diante do exposto, assinale a alternativa 

correta: 

 

a) João fará jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 

b) João fará jus ao benefício de aposentadoria por idade pelo fato de ter cumprido com todos os 

requisitos necessários. 

c) João não fará jus ao benefício de aposentadoria por idade tendo em vista que o segurado empregado 

deve ter no mínimo 65 anos de idade, portanto ele não cumpriu com todos os requisitos. 

d) No presente caso, João terá direito a aposentadoria especial, pois já cumpriu a carência mínima 

exigida. 

 

2ª questão (1,0): 

 

Fabíola tem 60 anos de idade e é contribuinte do RGPS na qualidade de trabalhadora avulsa tendo 

cumprido carência de 192 contribuições mensais. No que diz respeito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade, julgue os itens a seguir: 

 

I – Fabíola já atingiu a idade mínima para fazer jus ao benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade. 

II – Fabíola deverá completar 65 anos de idade para fazer jus ao referido benefício. 

III – Fabíola receberá 86% do salário de benefício. 

IV – Fabíola receberá 85% do salário de benefício. 

 GABARIT
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a) I e IV estão corretas. 

b) II e IV estão corretas. 

c) II e III estão corretas. 

d) I e III estão corretas. 

e) I e II estão corretas. 

 

3ª questão (1,0): 

 

André, empregado, 59 anos de idade, contribui há 35 anos para o RGPS e gostaria de saber se já tem 

direito à aposentadoria por tempo de contribuição pela regra progressiva. Marque a opção correta: 

 

a) Não terá direito ao referido benefício, uma vez que não completou a pontuação mínima de 95 pontos 

exigida pela regra progressiva. 

b) Terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição pela regra progressiva, pois cumpriu o tempo 

de contribuição exigido. 

c) Obedecerá às mesmas regras aplicadas ao segurado especial para a aquisição do referido benefício. 

d) Não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição pela regra progressiva, pelo fato de que 

não atingiu a idade mínima necessária. 

 

4ª questão (1,0): 

 

No que concerne à decadência em matéria de benefícios previdenciários, analise a situação a seguir e 

posteriormente marque a alternativa correta. 

Fagner, após cumprir os requisitos para a aquisição de benefício previdenciário, requereu sua 

aposentadoria junto ao INSS, a qual foi negada definitivamente. Sendo assim, quanto tempo Fagner tem 

para entrar com a ação judicial cabível para revisar o ato de concessão do seu benefício? Prazo contado a 

partir de quando? 

 

a) Fagner terá 10 anos para entrar com a ação judicial de revisão do ato de concessão do benefício, 

contados a partir do dia em que tomou conhecimento da decisão indeferitória definitiva do INSS. 

b) Fagner terá 5 anos para entrar com a ação judicial de revisão do ato de concessão do benefício, 

contados a partir do dia em que tomou conhecimento da decisão indeferitória definitiva do INSS. 

c) Fagner terá 10 anos para entrar com a ação judicial de revisão do ato de concessão do benefício, 

contados a partir do dia em que tomou conhecimento da decisão deferitória definitiva do INSS. 

d) Fagner terá 10 anos para entrar com a ação judicial de revisão do ato de concessão do benefício, 

contados a partir do dia em que cumpriu com os requisitos para a concessão do benefício. 

 

 

 

 

 GABARIT
O



 

5ª questão (1,0): 

 

A Lei 8.742/1993 conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), estabeleceu o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) com o objetivo de zelar pela miserabilidade social, buscando apoiar as 

pessoas que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. No que tange à Assistência Social, analise a situação abaixo e em seguida marque a opção 

correta. 

Gustavo tem 64 anos de idade e vive sob o mesmo teto em situação de pobreza com suas três filhas 

solteiras. Dentre os moradores da casa, apenas uma das filhas de Gustavo trabalha, sendo que recebe 

remuneração mensal de R$ 930,00. Dessa forma 

 

a) Gustavo terá direito ao benefício, uma vez que já tem a idade mínima para requerer o BPC. 

b) Gustavo não terá direito ao BPC, pois embora sua família tenha cumprido com o requisito da renda 

familiar, ele não tem a idade mínima exigida. 

c) Apenas as filhas de Gustavo poderão requerer o BPC. 

d) Gustavo ainda não cumpriu com a carência mínima para fazer jus ao BPC. 

 

6ª questão (1,0): 

 

Moram sob o mesmo teto, Bruna (deficiente impossibilitada de trabalhar), sua mãe, seu pai e sua tia 

Sebastiana. Dos moradores da casa, o pai de Bruna é o único que trabalha, sendo que recebe R$ 950,00 

para cobrir todos os gastos dos moradores da casa. Bruna poderá requerer o BPC? 

 

a) Não, pois a renda per capita de sua família é inferior a ¼ do salário mínimo vigente. 

b) Sim, pois a renda per capita de sua família é superior a ¼ do salário mínimo vigente. 

c) Não, pois sua tia Sebastiana não integra o grupo familiar. 

d) Sim, pois todos os moradores integram o grupo familiar. 

 

7ª Questão (1,0): 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) teve sua origem na Constituição Federal de 1988, todavia foi 

regulamentado de forma pormenorizada pela Lei 8.080/1990. No tocante à saúde, assinale a alternativa 

correta no que concerne ao princípio da equidade. 

 

a) Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas são iguais e, por isso, têm 

necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais. 

b) Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm 

necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais. 

c) Apesar de nem todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, 

têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais. 

d) Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm 

as mesmas necessidades. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais. GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO - GABARITO Data: 13/06/18 
Professor(a): Samir Alves Daura 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 1) 1 ponto 
 
A respeito do empréstimo compulsório, sabe-se que desde 1946 verificamos a sua presença em 
nossa história constitucional. Veja-se, por oportuno, o teor do art. 4º da Constituição de 1946: 
“somente a União, em casos excepcionais definidos em lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios”. Nos textos constitucionais posteriores, também verificamos a 
presença do empréstimo compulsório, que além de presente em nossa legislação, também foi 
alvo de análise da jurisprudência, inclusive por parte do Supremo Tribunal Federal. 
 
Em relação ao empréstimo compulsório, marque a alternativa correta: 
 
a) A calamidade pública e a guerra externa não são fatos geradores do empréstimo compulsório, 
mas sim pressupostos fáticos que deverão ocorrer para que o mencionado tributo possa ser 
instituído. 
 
b) A calamidade pública e a guerra externa são fatos geradores do empréstimo compulsório. Em outras 
palavras, com a deflagração da calamidade pública ou guerra externa, nasce a obrigação tributária 
decorrente do empréstimo compulsório. 
 
c) O investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional é considerado fato gerador 
do empréstimo compulsório. 
 
d) O empréstimo compulsório que surge a partir da ocorrência de calamidade pública, guerra externa ou 
mesmo investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional corresponde a uma 
exceção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.  
 
Questão 2) 1 ponto 
A expressão “legislação tributária” designa o “ordenamento jurídico tributário”, ou seja, um conjunto amplo 
de fontes que se relacionam de alguma maneira com o fenômeno jurídico-tributário. A respeito da 
“legislação tributária”, marque a alternativa correta: 
 
a) Fazem parte da legislação tributária apenas atos normativos primários. Nesse sentido, os decretos 
regulamentares e as portarias não podem ser considerados integrantes da legislação tributária. 
 
b) Em que pese a importância do processo administrativo tributário para o Direito Tributário, as decisões 
dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa, não 
são consideradas integrantes da legislação tributária. 
 
c) A leis complementares são importantes fontes do Direito Tributário, especialmente porque os tributos, 
regra geral, são instituídos ou majorados por meio de lei complementar. 
 
d) A Constituição Federal de 1988 é uma das fontes mais importantes do Direito Tributário e da 
legislação tributária. Por meio dela, foram estabelecidas, dentre outras matérias com repercussão 
tributária, as limitações constitucionais ao poder de tributar, a repartição das receitas auferidas 
com os tributos, bem como a divisão da competência tributária entre os entes tributantes. GABARIT

O



 

Questão 3) 1 ponto  
Em outubro de 2016, O município de Pedra do Dragão publicou uma lei ordinária, instituindo por meio dela 
o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU. A mencionada lei ordinária tratou dos 
contribuintes, da base de cálculo e do fato gerador em desacordo com o disposto no CTN. Betty Draper, ao 
ser notificada para o pagamento da mencionada exação, ficou inconformada com a cobrança, 
apresentando impugnação no prazo correto. Em sua impugnação, Betty alegou que a cobrança era 
inconstitucional, posto que cabe à lei complementar estabelecer a base de cálculo, os contribuintes e o fato 
gerador dos impostos. 
 
A respeito do argumento utilizado por Betty em sua impugnação, marque a alternativa correta: 
 
A) O argumento utilizado por Betty está correto, haja vista que a Constituição Federal de 1988 
expressamente afirma que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em 
relação aos impostos dispostos no texto constitucional, a dos respectivos fatos geradores, bases 
de cálculo e contribuintes. 
 
B) O argumento utilizado por Betty está incorreto. Na realidade, a cobrança do imposto foi indevida em 
razão desse tributo demandar lei complementar para ser instituído. Como fora exposto no caso, o IPTU foi 
instituído mediante lei ordinária. 
 
C) O argumento utilizado por Betty está correto, porém incompleto. Além da base de cálculo, dos 
contribuintes e do fato gerador, a alíquota também deve ser estabelecida em lei complementar, por 
expressa disposição constitucional. 
 
D) A Constituição Federal de 1988 expressamente afirma que cabe à lei complementar estabelecer 
normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas 
espécies, bem como, em relação às contribuições dispostas no texto constitucional, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes. Como o caso trata de um imposto e não de uma contribuição, 
o argumento utilizado por Betty está incorreto. 
 
 
Questão 4) 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) São tributos instituídos por meio de lei complementar: o imposto sobre grandes fortunas (IGF), os 
empréstimos compulsórios, os impostos residuais e o imposto sobre produtos industrializados (IPI). 
 
b) Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência são matérias de Direito Tributário que podem 
estar previstas em lei ordinária. 
 
c) Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a 
definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte. 
 
d) O adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas não é 
matéria que deve ser observada em lei complementar. 
 
 
 
 GABARIT

O



 

Questão 5) 1 ponto 
A relação jurídico-tributária é formada por uma sequência de acontecimentos sucessivos que resultam no 
fenômeno jurídico tributário. Em um primeiro momento, temos a hipótese de incidência, para depois ser 
deflagrado o denominado fato gerador. Ato contínuo nasce a obrigação tributária, devendo o crédito 
tributário ser constituído em sequência. 
 
A respeito do objeto da obrigação tributária, marque a alternativa correta: 
 
a) Enquanto a obrigação principal retrata uma obrigação de fazer, consistindo exclusivamente no 
pagamento do tributo, a obrigação acessória retrata uma típica obrigação de dar. 
 
b) Emitir notas fiscais, escriturar livros fiscais, emitir declarações, não trafegar com mercadoria 
desacompanhada de nota fiscal, entre diversas outras, são típicas obrigações tributárias 
acessórias. 
 
c) A obrigação tributária acessória não é autônoma em relação à obrigação tributária principal. Nesse 
sentido, se o contribuinte estiver imune de pagar o tributo, necessariamente não deverá cumprir as 
obrigações acessórias impostas pela legislação tributária. 
 
d) O descumprimento da obrigação tributária acessória não a converte em obrigação tributária principal. 
 
 
Questão 6) 1 ponto 
Em relação ao lançamento tributário, sabe-se que por meio dele a autoridade administrativa 
constitui o crédito tributário, tornando a obrigação tributária líquida e certa. Veja o disposto no art. 
142 do CTN: 
 
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
 
A respeito do lançamento tributário, marque a alternativa correta: 
 
a) O lançamento tributário pode ser relacionado com um atividade discricionária, posto que cabe à 
autoridade administrativa providenciar a sua execução de acordo com a conveniência e oportunidade 
indicada pela situação específica. 
 
b) O lançamento é um ato autoexecutório, ou seja, é possível que o fisco faça a cobrança da dívida 
tributária sem a necessidade de ingressar com o pedido perante o Poder Judiciário. 
 
c) O Código Tributário Nacional não admite em nenhuma hipótese que o fisco revise um lançamento 
anteriormente realizado. 
 
d) O lançamento tributário não é a única forma para se efetivar a constituição do crédito tributário. 
No âmbito da jurisprudência, temos o entendimento de que a entrega da declaração pelo 
contribuinte reconhecendo o debito fiscal também constitui o crédito tributário. 
 
 
Questão 7) 1 ponto 
A respeito das modalidades de lançamento tributário, observe os itens abaixo: 
 
I – O lançamento misto ou por declaração é aquele realizado com base na declaração do sujeito 
passivo, que presta à autoridade lançadora as informações exclusivamente sobre a matéria de fato, 
necessárias à constituição do crédito tributário. 
 
II – No lançamento por homologação, a homologação do fisco representa uma condição 
suspensiva. GABARIT

O



 

III – As taxas são tributos que observam o lançamento direto ou unilateral. 
 
IV – O imposto de importação é um tributo lançado por homologação. 
Diante dos itens acima, marque a alternativa correta: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
 

GABARIT
O



 

 

 

Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 pts 

Disciplina: ÉTICA Data: 07/06/18 
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:  
 

 

01 – Após a finalização de audiência de instrução e julgamento realizada em determinada vara, a juíza Larissa 

solicita que a advogada Jessyca atue em outras duas audiências que ali seriam realizadas em seguida. A 

advogado recusa-se a participar das outras duas audiências mencionadas, alegando que havia Defensor Público 

disponível. Com base no caso exposto, assinale a afirmativa correta.  (Valor: 0,7 pto). 

 

a) A advogada cometeu infração ética punível por suspensão, pois ela já estava na sala de audiências 

quando designada. 

b) A advogada não cometeu infração ética-disciplinar, pois é vedado ao advogado participar de mais de uma 

audiência quando designado pelo juiz da causa. 

c) A advogada não cometeu infração ética, porque apenas resta configurada infração disciplinar na 

recusa do advogado a prestar assistência jurídica quando há impossibilidade da Defensoria 

Pública.  

d) A advogada cometeu infração ética levíssima, punível apenas por advertência.  

 

 

02 – Após decisão de condenação disciplinar proferida pelo Conselho Seccional da Bahia, em primeira instância, 

ao fundamento de prática de locupletamento, o advogado Lucas pretende recorrer à segunda instância para 

reverter o teor do julgamento. Sobre as hipóteses de cabimento de recurso e o seu processamento, é correto 

afirmar: (Valor: 0,7 pto). 

 

a) Todos os recursos aviados admitem a atribuição de efeito suspensivo, independentemente da matéria em    

que versem. 

b) Via de regra, as proferidas pelo Presidente do Conselho Seccional, pelo Tribunal de Ética e 

Disciplina ou pela diretoria de Subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados é de 

competência recursal do Conselho Seccional.  

c) Decisões proferidas pelo Conselho Seccional somente podem ser apreciadas, em sede recursal, pelo 

Conselho Federal, quando não tenham sido unânimes. 

d) As decisões que colidem com o Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e Estatuto da OAB são 

de competência recursal concorrente do Conselho Federal e do Conselho Seccional, sendo unânimes ou 

não.  

 GABARIT
O



 

03 – A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares sofre o efeito da prescrição. Sobre prescrição da 

pretensão punitiva, assinale a afirmativa correta. (Valor: 0,7 pto). 

 

a) A pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da data da constatação oficial do fato, 

interrompendo-se a prescrição por instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida 

do representado.  

b)  A pretensão punitiva das infrações disciplinares prescreve em três anos, contados da data da constatação 

oficial do fato, interrompendo-se pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação, sem 

possibilidade de decretação de prescrição intercorrente. 

c)  A pretensão punitiva das infrações disciplinares é imprescritível.  

d)  A pretensão punitiva das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, contados da data da 

constatação oficial do fato, não havendo previsão legal de marco interruptivo de tal prazo prescricional. 

 

04 – A advogada Mariane, inscrita na Seccional do estado do Maranhão, cometeu grave infração ética ao atuar 

em determinada causa no estado da Bahia. Assinale a opção que indica o Conselho Seccional com poder de punir 

disciplinarmente o advogado infrator. (Valor: 0,7 pto). 

 

a)  Apenas o Conselho Seccional do estado do Maranhão terá poder para punir Mariane disciplinarmente.  

b) Apenas o Conselho Seccional do estado da Bahia terá poder para punir Mariane disciplinarmente.  

c)  Apenas o Conselho Federal terá poder para punir Mariane disciplinarmente.  

d) Os Conselhos Seccionais dos estados da Bahia e do Maranhão terão poderes concorrentes para punir 

Mariane disciplinarmente. 

 

05 – Rose, renomada advogada inscrita no Conselho Seccional de Goiás, cometeu grave infração disciplinar no 

exercício de sua função. A citada infração ganhou grande notoriedade na região e, como consequência, passou-

se a alardear nos meios de comunicação locais que a classe de advogados do estado de Goiás inspirava 

indignidade. Desta forma, como o caso era de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, o Tribunal de 

Ética e Disciplina do Conselho onde a acusada tenha inscrição principal pode suspender a acusada 

preventivamente. Sobre as regras de suspensão preventiva do advogado é corretor afirmar: (Valor: 0,7 pto). 

 

a) A suspensão preventiva da advogada deve ocorrer de forma liminar, sem concessão de oitiva prévia à 

acusada. Neste caso, o prazo máximo para conclusão do processo disciplinar será de 30 (trinta) dias. 

b)  A suspensão preventiva da advogada somente pode ser deflagrada após a acusada ser ouvida em 

sessão especial. Se, apesar de notificada para oitiva, a acusada não comparecer à sessão, a suspensão 

preventiva não poderá ser deflagrada, pois, neste caso, ocorreria a violação do contraditório e da ampla 

defesa, inerentes ao processo disciplinar.  

c) A suspensão preventiva da acusada deve ser feita após regular oitiva da advogada Rose, em 

sessão especial para a qual a mesma deva ser notificada a comparecer. Se Rose não atender a 

notificação, mesmo assim, a suspensão preventiva pode ser deflagrada e, neste caso narrado, o 

processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de noventa dias. 

d) A suspensão preventiva da advogada deve ser decretada após as fases de apresentação de defesa 

prévia e razões finais, desde que a acusada não tenha sido declarada revel no processo.  GABARIT
O



 

06 – Letícia, advogada com inscrição principal vinculada ao Conselho Seccional de São Paulo, cometeu grave 

infração disciplinar cujo processo ético-disciplinar foi instruído e julgado pelo competente Tribunal de Ética e 

Disciplina. Além da instauração, instrução julgamento de processos, o TED (Tribunal de Ética e Disciplina) 

também possui competência para: (Valor: 0,7 pto). 

 

a) Julgamento, em segunda instância, de recursos contra processos disciplinares, conforme autorizado pelo 

seu Regimento Interno. 

b) Responder consultas formuladas sobre matéria ético-disciplinar, sendo que, as consultas 

submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão autuação própria, designando-se relator, por 

sorteio, par ao seu exame. 

c) Julgar e dirimir, com definitividade, controvérsias decorrentes de partilha de honorários contratados em 

conjunto ou decorrentes de substabelecimento, bem como os que resultem de sucumbência nas mesmas 

hipóteses; 

d) Julgar, com exclusividade, os pedidos de revisão do processo disciplinar em razão de provas 

supervenientes que importem em modificação da sanção disciplinar aplicada.  

 

07 – A advogada Isabela solicitou vista de autos de processo disciplinar instaurado na OAB contra colega de 

profissão que lhe é verdadeiro desafeto, o advogado Gabriel.  A Dra. Isabela afirmou que juntaria mais provas aos 

autos, para auxiliar no julgamento. Com relação à hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. (Valor: 0,7 pto). 

 

a) Isabela poderá ter amplo acesso aos autos de processo disciplinar instaurado contra Gabriel, uma vez 

que, a justificativa da interveniente é de colaborar com a célere conclusão do processo disciplinar. 

b) Isabela não poderá ter acesso aos autos do processo disciplinar, uma vez que provou que sua atuação 

se daria para prejudicar o acusado. Admite-se apenas o acesso aos autos quando provar-se que a vista 

não gerará prejuízo ao acusado. 

c) Isabela poderá ter acesso aos autos do processo disciplinar, desde que assine termo pelo qual se 

compromete a não divulgar a terceiros as informações nele contidas.  

d) Isabela não poderá ter acesso aos autos do processo disciplinar instaurado contra Gabriel, uma 

vez que os processos disciplinares instaurados na OAB contra advogados tramitam em sigilo, até 

o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade 

judiciária competente.  

 

08 – Em sessão do Conselho Seccional de Minas Gerais, estavam presentes Renata, Conselheira Federal da 

OAB, Marcelo, presidente do Conselho Federal, integrante da delegação de Minas Gerais, Carlos José, ex-

presidente do Conselho Seccional do Estado de Minas Gerais que assumiu o cargo em 04/06/1994, Samuel, 

Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. No que se refere às regras de deliberação nesta sessão: 

(Valor: 0,7 pto). 

 

a) Samuel terá direito a voz e a voto e Carlos José somente terá direito a voz. 

b) Marcelo, Carlos José e Renata somente terão direito a voz. 

c) Renata e Samuel terão direito à voto. Carlos José somente terá direito a voz. 

d) Carlos José terá direito de voz e de voto. GABARIT
O



 

09 – Diego foi condenado por infração ético-disciplinar punível por suspensão pelo competente Conselho 

Seccional. Após alguns meses de condenação, descobriu-se novas provas de inocência do punido, situação que 

fez com que o advogado Diogo postulasse a revisão do processo disciplinar, na forma do Estatuto da Advocacia e 

da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 73, § 5º). Sobre o pedido de revisão do processo disciplinar, é correto 

afirmar que: (Valor: 0,7 pto). 

 

a) A superveniência de circunstâncias que determinam a diminuição de sanção imposta não é hipótese de 

cabimento de revisão do processo disciplinar; 

b) A competência para processar e julgar o pedido de revisão é de qualquer órgão que tenha participado do 

julgamento do processo, ainda que somente tenha participado em primeira instância 

c) Quando o órgão competente for o Conselho Federal, a revisão processar-se-á perante a Segunda 

Câmara, reunida em sessão plenária.  

d) O pedido de revisão do processo disciplinar postulado por Diogo deve ser rejeitado, pois somente cabe 

revisão em hipótese de erro de julgamento. 

 

 

10 – Antônio pretende candidatar-se a membro conselheiro do Conselho Seccional da OAB/MG. Sobre os 

requisitos à candidatura e regras de eleições, marque a assertiva CORRETA: (Valor: 0,7 pto). 

 

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

de novembro, do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados 

regularmente inscritos. 

b) O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não 

podendo ter sido condenado por infração disciplinar, salvo se reabilitado, e exercer a advocacia sem 

período mínimo de tempo. 

c) Os mandatos, de todos os órgãos da OAB, sempre se iniciam em primeiro de janeiro do ano seguinte ao 

da eleição. 

d) É permitido o voto em trânsito, ou seja, o advogado pode votar no local que quiser e o voto não é 

obrigatório aos inscritos. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: TÓPICOS EMERGENTES II - GABARITO Data: 11/06/18 
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:  
 

 
ATENÇÃO, AS RESPOSTAS DEVEM SER FEITAS DE FORMA JUSTIFICADA E EXPLICADA, SEM 
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DO EMBASAMENTO LEGAL (TEXTO DE LEI), SENDO QUE 
RESPOSTAS MERAMENTE “SIM” OU “NÃO” NÃO PONTUAM. ALÉM DISSO, OS DISPOSITIVOS 
DE LEI, QUANDO NECESSÁRIOS PARA INTEGRAL RESOLUÇÃO DA QUESTÃO, SERÃO 
DISPONIBILIZADOS NESTA PRÓPRIA PROVA. POR CONSEQUÊNCIA, NÃO SERÁ PERMITIDA A 
UTILIZAÇÃO DE NENHUM TIPO DE MATERIAL DE CONSULTA. 
 
 
01) A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de 
que trata a Lei 11.340/06, deverá ser feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual 
conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e 
familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Quando for o caso, a inquirição será 
intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar designado pela autoridade 
judiciária ou policial. Além disso, o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, 
devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Tais procedimentos visam evitar a revitimização 
da depoente. Explique no que consiste essa revitimização. (1,0) 
 
A vítima de um crime, especialmente em delitos sexuais ou violentos, todas as vezes em que for 

inquirida sobre os fatos, ela é, de alguma forma, submetida a um novo trauma, um novo 

sofrimento ao ter que relatar um episódio triste e difícil de sua vida para pessoas estranhas, 

normalmente em um ambiente formal e frio. Desse modo, a cada depoimento, a vítima sofre uma 

violência psíquica. 

 

02) Texto de apoio para resolução da Questão 02: 
 

Lei 11.340/2006.  
 
Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto 
ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 
III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o 
limite mínimo de distância entre estes e o agressor; 
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação; 
c) frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e 
psicológica da ofendida; 
 
Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário 
de proteção ou de atendimento; GABARIT
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II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 
domicílio, após afastamento do agressor; 

 
 
Pergunta-se: 
 
Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física e psicológica da mulher 
em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, a autoridade policial, 
preferencialmente da delegacia de proteção à mulher, poderá aplicar provisoriamente, até deliberação 
judicial, as medidas protetivas de urgência previstas no inciso III do art. 22 e nos incisos I e II do art. 23 
desta Lei, intimando desde logo o agressor? (1,0) 
 
A competência para impor medidas protetivas de urgência continua sendo privativa da 

autoridade judicial; Cabe ao Delegado de Polícia apenas remeter ao juiz pedido da ofendida para 

a concessão de medidas protetivas de urgência (art. 12, III, da Lei nº 11.340/2006). 

 
 
03) Texto de apoio para resolução da Questão 03: 
 

Código Penal 
 
Estelionato 
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro 
meio fraudulento: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos 
de réis. 
Defraudação de penhor 
III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, 
a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado; 
 
Dano 
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
Dano qualificado 
Parágrafo único - Se o crime é cometido: 
I - com violência à pessoa ou grave ameaça; 
II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui 
crime mais grave 
III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou 
de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista 
ou empresa concessionária de serviços públicos 
IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: 
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
 
Exercício arbitrário das próprias razões 
Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora 
legítima, salvo quando a lei o permite: 
Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 
Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante 
queixa. 
Art. 346 - Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder 
de terceiro por determinação judicial ou convenção: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. GABARIT
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Pergunta-se: 
 
a) É possível que uma pessoa seja processada e julgada pelo crime de dano em razão da destruição de 
um bem de sua própria propriedade? Explique com base no princípio da alteridade. (1,0) 
 
O Princípio da Alteridade foi desenvolvido por Claus Roxin, e, em síntese, consiste no comando 

segundo o qual ninguém pode ser punido por causar mal apenas a si mesmo. Ou seja, uma 

conduta, para ser penalmente relevante, deve transcender seu autor e atingir bem jurídico de 

outrem. 

 
 
b) Na hipótese de uma pessoa ter entregue um relógio para outra pessoa para garantir uma dívida, 
caso o proprietário danifique aquele bem que está na posse de terceiro, responderá por qual dos crimes 
supratranscritos? (1,0) 
 
Responderá pelo crime de Exercício arbitrário das próprias razões. Art. 345 - Fazer justiça pelas 

próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. 

 

c) Comete crime de dano aquele que solta o cachorro do vizinho, permitindo que o cão fuja e nunca 
mais retorna? (0,5) E aquele que comete ato de pichação em muros da cidade? (0,5) 
 
Fato atípico, pois não se encontra no núcleo do tipo do crime de dano, que são: Destruir, 

inutilizar ou deteriorar. Ato de pichação é crime ambiental, prevalece lei especial. 

 
 
04) Texto de apoio para resolução da Questão 04: 
 

Código Penal 
Perigo para a vida ou saúde de outrem 
Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais 
grave. 

 
Pergunta-se: 
Nos autos nº 2006071004616-4, formados à base do Inquérito Policial nº 123/2016, apura-se o crime do 
art.  132, caput, do Código Penal. A denúncia de folhas 02/03 afirma que no dia 28/02/2016, o autor do 
fato discutiu com a mulher e pegou nos braços a filha comum de quatro anos, ameaçando arremessá-la 
pela janela do segundo andar do apartamento em que moravam, expondo a vida da menor a perigo 
direto e iminente. Os autos foram distribuídos ao Juizado Especial por tratar de crime de menor 
potencial ofensivo, mas não sendo encontrado o autor do fato para ser citado pessoalmente, foram 
encaminhados à Segunda Vara Criminal de Taguatinga-DF. A partir do exposto, questiona-se: o ato 
processual de remessa do processo do juizado especial para a vara criminal afronta a competência 
exclusiva dos JECrim’s de processar, julgar e executar os procedimentos envolvendo crimes cuja pena 
máxima em abstrato não ultrapassa dois anos? (0,5) 
 
Considerando que nos Juizados Criminais não há possibilidade para citação por edital, é correto 

o encaminhamento do processo ao juízo comum quando o réu não puder ser citado 

pessoalmente. 
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05) Imagine o cometimento hoje de um crime semelhante ao caso Suzane von Richthofen, que, em 
2002, matou os pais, com a ajuda do seu namorado. Além da ação penal cabível, o Ministério Público 
passou a ser legitimado para propor ação cível contra a ré para a sua exclusão da condição de herdeira 
dos pais assassinados. Tal legitimidade decorre da edição da Lei 13.532/2017. Qual é a ação cível a ser 
ajuizada: ação de indignidade ou ação de deserdação? Explique as diferenças entre a indignidade e a 
deserdação como institutos do direito civil brasileiro. (1,0). 
 
Deverá ser proposta ação de indignidade em razão do cometimento de homicídio doloso em face 

dos pais. Indignidade são situações previstas no Código Civil nas quais o indivíduo que 

normalmente iria ter direito à herança, ficará impedido de recebê-la em virtude de ter praticado 

uma conduta nociva em relação ao autor da herança ou seus familiares.  Causa de exclusão da 

sucessão. A indignidade é considerada uma punição, uma “pena civil” aplicada ao herdeiro ou 

legatário acusado de atos reprováveis contra o falecido. Deserdação também é hipótese de 

exclusão da sucessão; Deserdação atinge apenas herdeiros necessários e não decorre 

diretamente da lei, mas da vontade do autor da herança, manifestada em testamento; 

Indignidade atinge todos os tipos de sucessores: herdeiros legítimos e testamentários, e 

legatários. 

 
 
06) Texto de apoio para resolução da Questão 06: 
 

Código Penal. 
 
Concurso material 
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois 
ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas 
de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de 
reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.   
§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena 
privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será 
incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.   
§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá 
simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.   
         
Concurso formal 
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou 
mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, 
se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto 
até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou 
omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, 
consoante o disposto no artigo anterior. 
Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do 
art. 69 deste Código. 
 
Código de Trânsito Brasileiro: 
 
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
§ 1º  No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é 
aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:           
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;          GABARIT
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II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;          
III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima 
do acidente;          
IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de 
transporte de passageiros.           
§ 3º  Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:      
Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se 
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
 
Art. 306.  Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine 
dependência:           
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de 
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
§ 1º  As condutas previstas no caput serão constatadas por:            
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 
igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou            
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 
capacidade psicomotora.            
§ 2º  A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de 
alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou 
outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à 
contraprova.             
§ 3º  O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de 
alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste 
artigo.  

 
Pergunta-se: 
 

Se o agente, sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, 
causar a morte de alguém no trânsito, ele irá responder pelos delitos dos arts. 302 e 306, 
supratranscritos, em concurso de crimes? (0,5) 

 
Não, responderá apenas por homicídio culposo qualificado pela embriaguez ao volante. 
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Curso de DIREITO 

Formulário de Prova Valor: 7,0 

Disciplina: DIREITO TRIBUTÁRIO - GABARITO Data: 09/06/18 
Professor(a): Samir Alves Daura Turma: Sábado 

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) 1 ponto 
A respeito do empréstimo compulsório, sabe-se que desde 1946 verificamos a sua presença em nossa 
história constitucional. Veja-se, por oportuno, o teor do art. 4º da Constituição de 1946: “somente a União, 
em casos excepcionais definidos em lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios”. Nos 
textos constitucionais posteriores, também verificamos a presença do empréstimo compulsório, que além 
de presente em nossa legislação, também foi alvo de análise da jurisprudência, inclusive por parte do 
Supremo Tribunal Federal. 
 
A respeito do empréstimo compulsório, marque a alternativa correta: 
 
A) De acordo com a Constituição Federal de 1988, tanto a calamidade pública quanto a guerra externa são 
considerados fatos geradores do empréstimo compulsório. 
 
B) Nos casos de calamidade pública ou guerra externa, a instituição do empréstimo 
compulsório não necessita observar os princípios da anterioridade anual e 
nonagesimal, haja vista a emergencialidade dessas situações. 
 
C) A Constituição Federal de 1988 permite a tredestinação dos recursos provenientes do empréstimo 
compulsório. 
 
D) Os empréstimos compulsórios apenas podem ser instituídos pela União, por meio de lei complementar, 
para atender exclusivamente a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência. 
 
 
Questão 2) 1 ponto 
De acordo com Eduardo Sabbag, “as fontes formais correspondem ao conjunto das normas no Direito 
Tributário, estando inseridas no art. 96 do CTN, sob o rótulo de ‘legislação tributária’. Aliás, a expressão é 
o nome do título do Livro Segundo (Normas Gerais de Direito Tributário) do CTN (SABBAG, 2017, p. 649). 
A respeito da legislação tributária, marque a alternativa correta: 
 
A) Em decorrência da importância exercida pelo princípio da legalidade no Direito Tributário brasileiro, não 
há possibilidade de instituição de tributos por meio de medida provisória. Ademais, os requisitos de 
urgência e relevância, próprios das medidas provisórias, são incompatíveis com o Direito Tributário. 
 
B) Os decretos regulamentares são importantes fontes do Direito Tributário, sendo autorizado, por meio 
deles, instituir ou extinguir tributos. 
 
C) Em que pese a importância da Constituição Federal para o Direito Tributário, 
visto que é em seu texto que encontramos, por exemplo, as limitações 
constitucionais ao poder de tributar e a repartição das receitas tributárias, não é a 
Carta Magna o principal instrumento para a instituição de tributos no Brasil. 
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D) São tributos instituídos por lei complementar: o imposto sobre grandes fortunas (IGF); o empréstimo 
compulsório; o imposto residual; e o imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD).  
 
 
Questão 3) 1 ponto 
Em relação aos decretos, sabe-se que a principal tarefa dessas normas jurídicas é regulamentar o 
conteúdo das leis. Não é por outro motivo que os decretos são também chamados de “Decretos 
Regulamentares”. Veja-se o teor do art. 84, IV, da Constituição Federal de 1988: 
 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
(...) 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução; 
 
A respeito da função dos decretos para o Direito Tributário, marque a alternativa correta: 
 
A) Os decretos são tão importantes para o Direito Tributário que a eles é permitido investir no campo 
normativo reservado à lei tributária. Em outras palavras, os Decretos estão autorizados a corrigir eventuais 
omissões da lei tributária. 
 
B) Os decretos fazem parte da legislação tributária, sendo que por meio deles, cabe 
ao Poder Executivo, dentre outras funções, veicular ou instituir os regulamentos de 
diversos impostos, como por exemplo, os regulamentos do imposto sobre a renda 
(RIR) e do imposto sobre produtos industrializados (RIPI). 
 
C) A definição da base de cálculo de taxa de poder de polícia é realizada por meio de decreto. 
 
D) Não é permitido, por meio de decreto, veicular alterações de alíquotas dos tributos que são 
considerados uma mitigação ao princípio da legalidade (II, IE, IPI, IOF, CIDE-Combustível e ICMS-
Combustível). 
 
 
Questão 4) 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) No que tange ao Sistema Tributário Nacional, previsto na Constituição Federal, 
cabe à lei complementar, entre outras atribuições, estabelecer normas gerais em 
matéria de legislação tributária, especialmente a respeito do adequado tratamento 
tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.  
 
B) 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. 
 
C) 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. 
 
D) Os tributos que são instituídos por meio de lei complementar também podem ser instituídos por meio de 
medida provisória. GABARIT
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Questão 5) 1 ponto 
Em outubro de 2016, O município de Winterfell publicou uma lei ordinária, instituindo por meio dela a 
contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. A mencionada lei ordinária tratou dos 
contribuintes, da base de cálculo e do fato gerador. Peggy Olson, ao ser notificada para o pagamento da 
mencionada contribuição, ficou inconformada com a cobrança, apresentando impugnação no prazo 
correto. Em sua impugnação, Peggy alegou que a cobrança era inconstitucional, posto que cabe à lei 
complementar estabelecer a base de cálculo, os contribuintes e o fato gerador dos tributos. 
 
A respeito do argumento utilizado por Peggy em sua impugnação, marque a alternativa correta: 
 
A) O argumento utilizado por Peggy está incorreto. Na realidade, a cobrança da contribuição foi indevida 
em razão desse tributo demandar lei complementar para ser instituído. Como fora exposto no caso, a 
contribuição foi instituída mediante lei ordinária. 
 
B) O argumento utilizado por Peggy está correto, haja vista que a Constituição Federal de 1988 
expressamente afirma que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação 
tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
tributos dispostos no texto constitucional, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes. 
 
C) A Constituição Federal de 1988 expressamente afirma que cabe à lei 
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em 
relação aos impostos dispostos no texto constitucional, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes. Como o caso trata de uma contribuição 
e não de um imposto, o argumento utilizado por Peggy está incorreto. 
 
D) O argumento utilizado por Peggy está correto, porém incompleto. Além da base de cálculo, dos 
contribuintes e do fato gerador, a alíquota também deve ser estabelecida em lei complementar, por 
expressa disposição constitucional. 
 
 
Questão 6) 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 não a converte em obrigação principal, no que se 
refere à obrigação acessória. 
 
D) Enquanto a obrigação principal corresponde a uma “obrigação de dar”, a 
obrigação acessória refere-se à prestação positiva ou negativa, denotando uma 
“obrigação de fazer ou não fazer”. 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”. 
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Questão 7) 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. Portanto, crédito 
tributário e obrigação tributária não se confundem, de modo que podemos falar em 
“exigibilidade” da relação jurídico-tributária apenas com a constituição do crédito 
tributário. 
 
C) De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o lançamento tributário é a única forma de constituição do 
crédito tributário. 
 
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 8) 1 ponto 
A respeito das modalidades de lançamento tributário, observe o disposto abaixo: 
 
I – No lançamento direto, a constituição do crédito depende das informações prestadas pelo sujeito 
passivo. 
II – No lançamento por homologação, a partir das informações prestadas pelo contribuinte, o fisco calculo o 
valor do tributo e notifica o sujeito passivo para fazer o pagamento. 
III – O IPTU é um típico tributo lançado por meio do lançamento por declaração. 
IV – Nos tributos lançados por homologação, a homologação representa uma condição resolutiva. 
 
Diante dos itens acima, marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
B) Apenas as alternativas II e IIII estão corretas. 
C) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
D) Apenas a alternativa IV está correta. 
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