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ESCOLA DE DIREITO – UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI 

 
 

Nome: RA: Semestre:  

Data: 03 de março de 2020 Noturno  

 
Instruções: 

 
1. Prova individual e sem qualquer tipo de consulta; 
2. Horário de início e horário de término: 

2.1. Matutino: 08h45 – 11h30 
2.2. Noturno: 19h05 – 21h50 

3. Pontuação: 0 – 10 pontos 
4. O uso de celulares e quaisquer equipamentos eletrônicos está proibido, sob pena 
de o aluno ter a prova cancelada pelo professor aplicador; 
5. Permanência mínima na sala de aula: 60 minutos (Nenhum aluno poderá sair da 
sala antes disso, sob pena de ter cancelada sua participação. Casos excepcionais serão 
avaliados pelo professor responsável pela aplicação); 
6. O aluno, ao término da avaliação, devolverá o gabarito juntamente com o caderno 
de questões para o professor aplicador, podendo permanecer apenas com o gabarito 
rascunho; 
7. As respostas devem ser assinaladas no gabarito, sem qualquer rasura, sob pena de 
anulação da questão; 
8. Alunos que já finalizaram o 10º semestre farão todas as questões do Teste; 
9. O aluno será avaliado (pontuado) através de questões envolvendo disciplinas dos 
semestres anteriores excluindo o semestre vigente, exceto alunos do 10º semestre;  
10. A pontuação para questões não obrigatórias será de 0,1 por acerto. 
11. A pontuação das questões irá variar conforme semestre. Verificar tabela 
abaixo:  

Matrícula no 2º semestre  2,0 pontos (considerando as 5 primeiras questões)  
 

Matrícula no 3º semestre  1,0 ponto (considerando as 10 primeiras questões) 
 

Matrícula no 4º semestre 0,7 ponto (considerando as 15 primeiras questões) 
  

Matrícula no 5º semestre 0,5 ponto (considerando as 20 primeiras questões) 
  

Matrícula no 6º semestre 0,4 ponto (considerando as 25 primeiras questões) 
  

Matrícula no 7º semestre 0,34 ponto (considerando as 30 primeiras questões) 
  

Matrícula no 9º semestre 0,25 ponto (considerando as 40 primeiras questões) 
  

Matrícula no 10º semestre 0,2 ponto (considerando as 50 questões obrigatórias)  
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1ª questão:  
Leia com atenção o texto a seguir.  
................................ , autor da obra intitulada 
Manicômios, prisões e conventos, afirma que o 
“seu fechamento ou seu caráter total é 
simbolizado pela barreira à relação social com o 
mundo externo e por proibições à saída que 
muitas vezes estão incluídas no esquema físico – 
por exemplo, portas fechadas, paredes altas, 
arame farpado, fossos, água, florestas ou 
pântanos. A tais estabelecimentos dou o nome de 
instituições ......................... ”.  
Assinale a alternativa que completa corretamente 
as lacunas do texto. 
 
A)  Zygmunt Bauman • feudais; 
B)  Jacques Le Goff • penais; 
C)  Michel Foucault • prisionais; 
D) Erving Goffman • totais. 
 
2ª questão: 
Segundo o conceito do filósofo Aristóteles, o 
conhecimento que propicia ao homem alcançar a 
virtude cardeal, consistente na ação justa, 
prudente, corajosa e temperada consiste na:  
 
A) ética; 
B) justiça; 
C) moral; 
D) cidadania. 

 
3ª questão: 
Segundo a Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro, o juiz decidirá o caso de acordo com a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de 
direito na seguinte situação: 
 
A) quando se tratar de direito estrangeiro; 
B) quando a lei for omissa; 
C) se o juiz não concordar com o texto da lei; 
D) se a lei for injusta. 
 
4ª questão: 
J.J. Rousseau define o contrato social como: 
 
A) o contrato corresponde ao modo de 
associação, onde, com base na união, todos 
obecedem a todos; 
B) o pacto correspondente às vontades 
individuais do corpo coletivo, sem obeceder a 
nenhuma lei; 
C) a expressão da permanência da 
desigualdade formal e da injustiça entre os 
homens, resolvidas sem que haja necessidade da 
alienação de cada componente do pacto social; 
D) uma livre associação do gênero humano, 
que decide compor uma determinada forma de 
sociedade política, com base na vontade geral, 
com vistas ao pacto social. 

 
5ª questão: 
Sobre o trabalho de mediação de conflitos é 
correto afirmar que  
 
A) transcende a solução dos conflitos, 
dispondo-se a transformar o contexto adversarial 
em colaborativo; 
B) é um processo de caráter sempre 
obrigatório no contexto jurídico brasileiro que visa 
à solução amistosa unicamente dos conflitos que 
envolvem filhos; 
C) a construção da solução é sempre feita 
apenas pelo mediador, que dará a palavra final no 
encaminhamento do caso; 
D) não é um trabalho sigiloso, uma vez que 
as partes interessadas no processo, tal como o juiz 
e o promotor, devem participar ativamente 
conhecendo os detalhes da tentativa de 
autocomposição. 
 
6ª questão: 
NÃO é causa de fixação de competência 
jurisdicional, a natureza da infração. a 
distribuição. o domicílio da vítima. a prevenção. o 
lugar da infração.  
 
A)  o lugar da infração; 
B)  a natureza da infração;  
C)  a distribuição; 
D) o domicílio da vítima. 
 
7ª questão: 
No que se refere aos direitos humanos, assinale a 
opção correta.  
 
A) Os direitos humanos são universais, 
indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados; 
B) A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos foi elaborada no ano de 1968; 
C) A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos é um instrumento de direito com força 
de lei internacional; 
D) A Convenção sobre a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos baseia-se na criação de 
princípios éticos pelos quais os povos devem guiar-
se. 

 
8ª questão: 
Em matéria de Tratados e Convenções sobre 
direitos humanos é correto afirmar 
 
A) Os Tratados e Convenções só se 
incorporarão ao Direito Interno com o status de 
norma constitucional formal, independente de 
outros atos, pelos Decretos Legislativos aprovados 
com as mesmas exigências estabelecidas para as 
Emendas Constitucionais pelo Congresso Nacional; 
B) Os Tratados e Convenções de Direitos 
Humanos só se incorporarão ao Direito Interno 
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com o status de norma constitucional material e 
formal, se votados em ambas as Casas do 
Congresso Nacional, em dois turnos, com 
aprovação por três quintos dos votos de seus 
membros; 
C) Basta a assinatura do representante 
brasileiro na negociação que aprova o Tratado ou 
Convenção para incorporar formalmente no 
Direito Interno; 
D) Basta a Carta de Ratificação do Presidente 
da República, ainda que não passe pela aprovação 
do Congresso Nacional, desde que sejam 
promulgados por intermédio do Decreto 
Legislativo. 
 
9ª questão:  
A Constituição brasileira de 1988 pode ser 
classificada, quanto à  
 
A) mutabilidade, em semirrígida;  
B) extensão, em sintética; 
C) ontologia, em normativa; 
D) ideologia, em ortodoxa. 
 
10ª questão: 
Pégaso é condenado pela prática de crime 
previsto em lei a quinze anos de reclusão, tendo a 
decisão judicial transitada em julgado. Após dois 
anos de cumprimento da pena, surge lei nova que 
deixa de considerar como crime os fatos que 
levaram à condenação de Pégaso. Nesse caso, 
segundo os comandos normativos do Código 
Penal, a lei:  
 
A) não retroagirá pelo efeito permanente da 
decisão judicial; 
B) não retroagirá por ser regra de exceção; 
C) retroagirá se houve concordância do 
Ministério Público; 
D) retroagirá para beneficiar o réu. 
 
11ª questão: QUESTÃO DESATUALIZADA 
(ANULADA) 
A petição inicial deverá preencher determinados 
requisitos, bem como ser instruída com os 
documentos indispensáveis à propositura da 
ação. Estando, porém, incompleta, deverá o juiz: 
A)  determinar a emenda da inicial, em cinco 
dias, sob pena de se considerar descumprido um 
ônus processual, com a respectiva preclusão; 
B)  aguardar a contestação do réu, pois 
eventual medida dependerá de pedido expresso da 
parte, sendo-lhe defeso agir de ofício; 
C)  considerar o fato como simples 
irregularidade, determinando o prosseguimento da 
ação sem outras consequências; 
D)  determinar que o autor a complete, ou a 
emende, no prazo de dez dias, sob pena de, não 
cumprida a diligência, ser indeferida a inicial. 
 

12ª questão: 
Sob o fundamento de ofensa à repartição 
constitucional de competências entre os entes da 
Federação, o Procurador-Geral da República 
propõe ação direta de inconstitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal, tendo por 
objeto lei estadual que complementa a disciplina 
de determinada matéria de direito urbanístico 
constante de lei federal preexistente. Como se 
depreende de elementos extraídos do processo, a 
lei estadual tem por finalidade atender a 
peculiaridades do Estado-membro, sem contrariar 
as normas gerais contidas na lei federal 
preexistente, a qual, contudo, não contém norma 
de autorização para que os Estados-membros 
legislem sobre a matéria. 
Nessa hipótese, nos termos da Constituição da 
República, 
 
A)  o Procurador-Geral da República não possui 
legitimidade para a propositura da ação, embora, 
no mérito, a fundamentação seja procedente, uma 
vez que direito urbanístico é matéria de 
competência legislativa privativa da União; 
B)  a lei estadual não pode ser objeto de 
controle concentrado perante o Supremo Tribunal 
Federal, em sede de ação direta de 
inconstitucionalidade, embora, no mérito, a 
fundamentação seja procedente, uma vez que 
direito urbanístico é matéria de competência 
legislativa privativa da União; 
C)  o Procurador-Geral da República possui 
legitimidade ativa e a lei estadual pode ser objeto 
de ação direta de inconstitucionalidade, assim 
como, no mérito, a ação é procedente, uma vez 
que direito urbanístico é matéria de competência 
legislativa privativa da União; 
D)  o Procurador-Geral da República possui 
legitimidade ativa e a lei estadual pode ser objeto 
de ação direta de inconstitucionalidade, mas a 
ação, no mérito, é improcedente, uma vez que 
direito urbanístico é matéria de competência 
legislativa concorrente, em relação à qual os 
Estados possuem competência suplementar. 
 
13ª questão: 
Entre as penas restritivas de direitos previstas no 
Código Penal, não está incluída: 
 

A)  a prestação de serviço a entidades públicas; 
B)  interdição permanente de direitos; 
C)  a prestação pecuniária; 
D)  a perda de bens e valores. 
 
14ª questão: 
De acordo com a Constituição da República, em 
caso de relevância e urgência, o Presidente da 
República pode adotar medidas provisórias, com 
força de lei, sobre diversas matérias, inclusive a 
respeito de 
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A)  direito tributário e direito civil; 
B)  direito penal e direito eleitoral; 

C)  direitos políticos e nacionalidade; 
D)  direito penal e direito processual penal. 
 
15ª questão: 
Arlindo, proprietário da vaca Malhada, vendeu-a 
a seu vizinho, Lauro. Celebraram, em 10 de 
janeiro de 2018, um contrato de compra e venda, 
pelo qual Arlindo deveria receber do comprador a 
quantia de R$ 2.500,00, no momento da entrega 
do animal, agendada para um mês após a 
celebração do contrato. Nesse interregno, 
contudo, para surpresa de Arlindo, Malhada pariu 
dois bezerros. 
Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa 
correta.   
 
A) Os bezerros pertencem a Lauro.  
B) Deverá ser feito um sorteio para definir a 
quem pertencem os bezerros; 
C)  Um bezerro pertence a Arlindo e o outro, a 
Lauro.  
D)  Os bezerros pertencem a Arlindo. 
 
16ª questão: 
A quitação dada ao pagamento em escritura 
pública de compra e venda, mas que 
efetivamente não ocorreu gera a: 
 
A)  nulidade do contrato; 
B)  presunção relativa de pagamento; 
C)  presunção absoluta de pagamento; 
D)  inexistência do contrato. 
 
17ª questão: 
O trabalho em condições de periculosidade 
assegura ao empregado um adicional sobre o 
salário sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participações nos lucros 
da empresa. O percentual do adicional de 
periculosidade é de: 
 
A)  30%; 
B)  20%;  
C)  40%;  
D)  10%. 
 
18ª questão: 
O justo preço é elemento subjetivo que afasta a 
incidência da teoria da lesão.  
PORQUE 
A teoria da lesão visa a proteger a equidade 
contratual. 
Analisando-se as afirmações acima conclui-se que: 
 
A)  as duas afirmações são verdadeiras, e a 
segunda justifica a primeira; 
B)  as duas afirmações são falsas; 

C)  a primeira afirmação é falsa e a segunda é 
verdadeira; 
D)  a primeira afirmação é verdadeira, e a 
segunda é falsa. 
 
19ª questão:  
Em um procedimento criminal ordinário, o 
Ministério Público arrolou três testemunhas e o 
réu, na defesa preliminar, arrolou quatro. Ouvidas 
as testemunhas arroladas pela acusação, a 
audiência foi adiada, por falta de intimação das 
de defesa. Antes da audiência designada em 
continuação, o Ministério Público requereu a 
oitiva de mais uma testemunha, com o que a 
defesa não concordou.  
Nesse caso, a nova testemunha arrolada pelo 
Ministério Público 
 
A)  só será ouvida se tiver sido inquirida na fase 
processual e seu depoimento constar do inquérito 
policial; 
B)  será obrigatoriamente ouvida, sob pena de 
cerceamento da atividade da acusação e 
consequente nulidade; 
C)  só será ouvida se o juiz considerar 
necessário, como testemunha do juízo; 
D)  não será ouvida em nenhuma 
circunstância, por ter o Ministério Público deixado 
de arrolá-la no prazo legal. 
 
20ª questão: 
Segundo o art. 966 do Código Civil, considera-se 
empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção 
ou a circulação de bens ou de serviços. À luz do 
Código Civil, a respeito da atividade de 
empresário, assinale a alternativa correta. 
 
A)  O absolutamente incapaz não pode ser 
empresário e nem sócio de sociedade empresarial; 
B)  As cooperativas, cujos atos constitutivos 
prevejam a responsabilidade limitada dos seus 
sócios, não se submetem ao regime jurídico-
empresarial; 
C)  O menor, nomeado para cargo público 
efetivo, pode ser empresário individual, desde que 
autorizado judicialmente; 
D)  O médico pediatra, que em seu consultório 
contrata secretária, faxineira e auxiliar de serviços 
gerais, exerce atividade empresarial. 
 
21ª questão: 
Cláudio, na cidade de Campinas, transportava e 
portava, em um automóvel, três armas de fogo, 
sendo que duas estavam embaixo do banco do 
carona e uma, em sua cintura. Abordado por 
policiais, foram localizadas todas as armas. Diante 
disso, o Ministério Público ofereceu denúncia em 
face de Cláudio pela prática de três crimes de 
porte de arma de fogo de uso permitido, em 
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concurso material (Art. 14 da Lei nº 10.826/03, 
por três vezes, na forma do Art. 69 do Código 
Penal). Foi acostado nos autos laudo pericial 
confirmando o potencial lesivo do material, bem 
como que as armas eram de calibre .38, ou seja, 
de uso permitido, com numeração de série 
aparente.  
Considerando que todos os fatos narrados foram 
confirmados em juízo, é CORRETO afirmar que 
o(a) advogado(a) de Cláudio deverá defender o 
reconhecimento:  
 
A) do concurso formal de crimes entre os três 
delitos imputados; 
B)  da continuidade delitiva entre os três 
delitos imputados; 
C)  do concurso formal entre dois delitos, em 
continuidade delitiva com o terceiro; 
D)  de crime único de porte de arma de fogo. 
 
22ª questão: 
Sobre os recursos, é correto afirmar: 
 
A)  Da decisão monocrática do relator que 
negue seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível não se admite novo recurso, cabendo 
à parte a eventual impetração de mandado de 
segurança para assegurar o julgamento colegiado 
da matéria; 
B)  O recurso extraordinário e o recurso 
especial não impedem a execução da sentença; a 
interposição do agravo de instrumento não obsta o 
andamento do processo, salvo se ocorrer hipótese 
que justifique a concessão de efeito suspensivo em 
benefício do agravante; 
C)  Os embargos de declaração têm efeito 
infringente como finalidade e regra geral; 
D)  A apelação é, em regra, recebida apenas no 
efeito devolutivo. 
 
23ª questão: 
Felipe sempre sonhou em ser proprietário de um 
veículo de renomada marca mundial. Quando 
soube que uma moradora de sua rua tinha um 
dos veículos de seu sonho em sua garagem, Felipe 
combinou com Caio e Bruno de os dois subtraírem 
o veículo, garantindo que ficaria com o produto 
do crime e que Caio e Bruno iriam receber 
determinado valor, o que efetivamente vem a 
ocorrer. 
Após receber o carro, Felipe o leva para sua casa 
de praia, localizada em outra cidade do mesmo 
Estado em que reside. 
Os fatos são descobertos e o veículo é apreendido 
na casa de veraneio de Felipe. 
Considerando as informações narradas, é correto 
afirmar que Felipe deverá ser responsabilizado 
pela prática do crime de: 
 
A)  favorecimento real; 

B) furto simples; 
C)  furto qualificado pelo concurso de agentes; 
D)  receptação. 
 
24ª questão: 
Laurentino constituiu servidão de vista no registro 
competente, em favor de Januário, assumindo o 
compromisso de não realizar qualquer ato ou 
construção que embarace a paisagem de que 
Januário desfruta em sua janela. Após o 
falecimento de Laurentino, seu filho Lucrécio 
decide construir mais dois pavimentos na casa 
para ali passar a habitar com sua esposa. 
Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.  
 
A)  Januário pode ajuizar uma ação possessória, 
provando a existência da servidão com base no 
título; 
B)  Januário não pode ajuizar uma ação 
possessória, eis que a servidão é não aparente;   
C)  A servidão de vista pode ser considerada 
aparente quando houver algum tipo de aviso sobre 
sua existência; 
D)  Diante do falecimento de Laurentino, a 
servidão que havia sido instituída 
automaticamente se extinguiu. 
 
25ª questão: 
Fábio trabalha em uma mineradora como auxiliar 
administrativo. A sociedade empresária, 
espontaneamente, sem qualquer previsão em 
norma coletiva, fornece ônibus para o 
deslocamento dos funcionários para o trabalho, já 
que ela se situa em local cujo transporte público 
modal passa apenas em alguns horários, de forma 
regular, porém insuficiente para a demanda. O 
fornecimento do transporte pela empresa é 
gratuito, e Fábio despende cerca de uma hora 
para ir e uma hora para voltar do trabalho no 
referido transporte. Além do tempo de 
deslocamento, Fábio trabalha em uma jornada de 
8 horas, com uma hora de pausa para repouso e 
alimentação.  
Insatisfeito, ele procura você, como advogado(a), 
a fim de saber se possui algum direito a reclamar 
perante a Justiça do Trabalho.  
Considerando que Fábio foi contratado em 
dezembro de 2017, bem como a legislação em 
vigor, assinale a afirmativa correta 
 
A)  Fábio faz jus às horas extras, porque o 
transporte público era insuficiente, sujeitando o 
trabalhador aos horários estipulados pelo 

empregador; 
B)  Fábio faz jus a duas horas extras diárias, em 

razão do tempo despendido no transporte; 
C)  Fábio não faz jus às horas extras, pois o 
transporte fornecido era gratuito; 
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D)  Fábio não faz jus a horas extras, porque o 
tempo de transporte não é considerado tempo à 
disposição do empregador. 
 
26ª questão: 
Em uma cidade brasileira de fronteira, foi 
detectado um intenso movimento de entrada de 
pessoas de outro país para trabalhar, residir e se 
estabelecer temporária ou definitivamente no 
Brasil. Após algum tempo, houve uma reação de 
moradores da cidade que começaram a hostilizar 
essas pessoas, exigindo que as autoridades 
brasileiras proibissem sua entrada e a 
regularização documental. 
Você foi procurado(a), como advogado(a), por 
instituições humanitárias, para redigir um parecer 
jurídico sobre a situação. 
Nesse sentido, com base na Lei nº 13.445/17 (Lei 
da Migração), assinale a afirmativa correta. 
 
A)  A política migratória brasileira rege-se pelos 
princípios da promoção de entrada regular e de 
regularização documental, bem como da acolhida 
humanitária e da não criminalização da migração.; 
B)  A promoção de entrada e a regularização 
documental de imigrantes são coisas distintas. A 
política migratória brasileira adota o princípio da 
regularização documental dos imigrantes, mas não 
dispõe sobre promoção de entrada regular de 
imigrantes; 
C)  O imigrante, de acordo com a Lei da 
Migração, é a pessoa nacional de outro país que 
vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem 
pretensão de se estabelecer temporária ou 
definitivamente no território nacional; 
D)  A admissão de imigrantes por meio de 
entrada e regularização documental não 
caracteriza uma diretriz específica da política 
migratória brasileira, e sim um ato discricionário 
do chefe do Poder Executivo. 
 
27ª questão: 
Assinale a opção que indica a denominação dada 
ao elemento incorpóreo do estabelecimento 
empresarial pertencente ao empresário e que 
concerne à localização do imóvel onde é exercida 
a mercancia ou atividade industrial, que não se 
confunde com o imóvel propriamente dito e que 
muitas vezes assume papel preponderante para o 
sucesso da empresa, seja pela relação com os 
clientes, seja pela relação com os fornecedores, e 
que é protegido pela lei de locações. 
 
A)  Trespasse; 
B)  Clientela; 
C)  Ponto empresarial; 
D)  Fundo mercantil. 
 
28ª questão: Pedro propõe execução de 
alimentos, fundada em título extrajudicial, em 

face de Augusto, seu pai, no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais). Regularmente citado, Augusto não 
efetuou o pagamento do débito, não justificou a 
impossibilidade de fazê-lo, não provou que 
efetuou o pagamento e nem ofertou embargos à 
execução. 
Pedro, então, requereu a penhora do único bem 
pertencente a Augusto que fora encontrado, qual 
seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), que estavam 
depositados em caderneta de poupança. O juiz 
defere o pedido. 
Sobre a decisão judicial, assinale a afirmativa 
correta. 
 
A)  Ela foi equivocada, pois valores depositados 
em caderneta, em toda e qualquer hipótese, são 
impenhoráveis; 
B)  Ela foi correta, pois o Código de Processo 
Civil admite a penhora de valores depositados em 
caderneta de poupança para o cumprimento de 
obrigações alimentícias; 
C)  Ela foi correta, pois o Código de Processo 
Civil permite a penhora de quaisquer valores 
depositados em aplicações financeiras; 
D)  Ela foi equivocada, na medida em que o 
Código de Processo Civil assegura a 
impenhorabilidade da caderneta de poupança até 
o limite de cem salários-mínimos, 
independentemente da natureza do débito. 
 
29ª questão: 
Um jato privado, pertencente a uma empresa 
norte-americana, se envolve em um incidente que 
resulta na queda de uma aeronave comercial 
brasileira em território brasileiro, provocando 
dezenas de mortes. A família de uma das 
vítimas brasileiras inicia uma ação no Brasil 
contra a empresa norte-americana, pedindo 
danos materiais e morais. A 
empresa norte‐americana alega que a 
competência para julgar o caso é da justiça 
americana. 
Segundo o direito brasileiro, o juiz brasileiro 
 
A)  tem competência concorrente porque a 
vítima tinha nacionalidade brasileira; 
B)  não tem competência concorrente porque o 
réu é empresa estrangeira que não opera no Brasil; 
C)  não tem competência, absoluta ou relativa, 
e deverá remeter o caso, por carta rogatória, à 
justiça americana; 
D)  tem competência concorrente porque o 
acidente ocorreu em território brasileiro. 
 
30ª questão: 
João Paulo faleceu em Atibaia (SP), vítima de um 
ataque cardíaco fulminante. Empresário de 
sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo (SP), 
João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os 
quais se incluem uma casa de praia em Búzios 
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(RJ), uma fazenda em Lucas do Rio Verde (GO) e 
alguns veículos de luxo, atualmente estacionados 
em uma garagem em Salvador (BA). 
Neste cenário, assinale a opção que indica o foro 
competente para o inventário e a partilha dos 
bens deixados por João Paulo. 
 
A)  O foro de Salvador (BA); 
B)  Os foros de Búzios (RJ) e de Lucas do Rio 
Verde (GO), concorrentemente;  
C)  O foro de São Paulo (SP); 
D)  O foro de Atibaia (SP). 
 
31ª questão: 
Em algumas situações, uma pessoa que não é o 
contribuinte deve pagar o ICMS relativo à 
determinada operação ou prestação, na condição 
de responsável. NÃO é o responsável pelo 
pagamento do ICMS: 
 
A)  a pessoa que, tendo recebido mercadoria 
ou serviço beneficiados com isenção ou não 
incidência sob determinados requisitos, não lhes 
der a correta destinação ou desvirtuar suas 
finalidades; 
B)  o armazém geral, na saída de mercadoria 
depositada por contribuinte deste Estado; 
C)  o transportador, em relação à mercadoria 
aceita para despacho ou transporte sem 
documentação fiscal; 
D)  aquele que não efetivar a exportação de 
mercadoria recebida para esse fim, ainda que em 
decorrência de perda ou reintrodução no mercado 
interno. 
 
32ª questão: 
Rafael, funcionário da concessionária prestadora 
do serviço público de fornecimento de gás 
canalizado, realizava reparo na rede subterrânea, 
quando deixou a tampa do bueiro aberta, sem 
qualquer sinalização, causando a queda de Sônia, 
transeunte que caminhava pela calçada. Sônia, 
que trabalha como faxineira diarista, quebrou o 
fêmur da perna direita em razão do ocorrido e 
ficou internada no hospital por 60 dias, sem poder 
trabalhar. Após receber alta, Sônia procurou você, 
como advogado(a), para ajuizar ação 
indenizatória em face 
 
A)  da concessionária, com base em sua 
responsabilidade civil objetiva, para cuja 
configuração é desnecessária a comprovação de 
dolo ou culpa de Rafael; 
B)  do Estado, como poder concedente, com 
base em sua responsabilidade civil direta e 
subjetiva, para cuja configuração é prescindível a 
comprovação de dolo ou culpa de Rafael; 
C)  de Rafael, com base em sua 
responsabilidade civil direta e objetiva, para cuja 
configuração é desnecessária a comprovação de 

ter agido com dolo ou culpa, assegurado o direito 
de regresso contra a concessionária; 
D)  do Município, como poder concedente, com 
base em sua responsabilidade civil objetiva, para 
cuja configuração é imprescindível a comprovação 
de dolo ou culpa de Rafael. 
 
33ª questão: 
Servidor titular de cargo efetivo na Administração 
direta estadual paulista, estável, pretende 
candidatar-se a Vereador do Município em que 
reside e está lotado. Considerando a disciplina da 
matéria na Constituição da República e na 
Constituição do Estado de São Paulo, o servidor 
em questão, se eleito. 
 
A)  perderá o cargo, desde que mediante 
processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa ou em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado; 
B)  poderá manter o cargo, sendo inamovível, 
durante o exercício do mandato, cujo tempo será 
ainda computado para fins de aposentadoria 
especial; 
C)  será necessariamente afastado do cargo, 
sendo-lhe facultado optar por sua remuneração; 
D)  perceberá as vantagens de seu cargo, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, a menos 
que não haja compatibilidade de horários, caso em 
que perderá o cargo efetivo na Administração 
direta. 
 
34ª questão: 
Nas saídas de mercadoria, quando não se trata de 
uma compra e venda, pode ser difícil definir o 
valor da operação. Para estes casos existem 
regras especiais de definição da base de cálculo 
do ICMS. A base de cálculo é o: 
 
A)  valor no mercado varejista local, quando se 
tratar de produtor rural, na saída interna de 
mercadoria de produção própria; 
B)  valor contábil da entrada, quando se tratar 
de mercadoria não industrializada, na saída 
interestadual com destino a outro estabelecimento 
do mesmo titular; 
C)  valor de custo da mercadoria, quando se 
tratar de mercadoria fabricada pelo remetente, na 
saída interestadual com destino a outro 
estabelecimento do mesmo titular; 
D)  preço de venda no varejo, quando se 
tratar de comerciante, na saída interna de 
mercadoria. 
 
35ª questão: 
De acordo com o previsto na Lei no 7.783/89 (Lei 
de Greve), em relação à greve em serviços ou 
atividades essenciais, é INCORRETA a afirmação: 
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A)  São considerados serviços ou atividades 
essenciais, entre outros, transporte coletivo; 
captação e tratamento de esgoto e lixo; 
telecomunicações; processamento de dados 
ligados a serviços essenciais; 
B)  Os sindicatos, os empregadores e os 
trabalhadores ficam obrigados de comum acordo, 
a garantir, durante a greve, a prestação dos 
serviços indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade; 
C)  São considerados serviços ou atividades 
essenciais, entre outros: assistência médica e 
hospitalar; funerário; controle de tráfego aéreo; 
compensação bancária; 
D)  As entidades sindicais ou os trabalhadores, 
conforme o caso, ficam obrigados a comunicar a 
decisão aos empregadores e aos usuários com 
antecedência mínima de 48 horas da paralisação. 
 
36ª questão:  
Quanto ao processo judiciário do trabalho, é 
correto afirmar: 
A)  Havendo omissão da CLT sempre serão 
aplicadas as regras do direito processual comum 
como fonte subsidiária; 
B)  O direito processual comum é fonte 
primária, sendo aplicadas as normas processuais 
contidas na CLT de forma subsidiária; 
C)  Aplicam-se apenas as regras contidas na 
CLT, não podendo ser aplicada norma prevista no 
direito processual comum; 
D)  Nos casos omissos, o direito processual 
comum será fonte subsidiária do direito processual 
do trabalho, exceto naquilo em que for 
incompatível com as regras da CLT. 
 
37ª questão:  
Vênus foi dispensada da empresa Néctar dos 
Deuses S/A por justa causa. Ajuizou reclamação 
trabalhista para questionar o motivo da rescisão e 
postular indenização por dispensa imotivada. 
Ocorre que a ação foi julgada improcedente pelo 
Juiz da Vara do Trabalho. Inconformada, Vênus 
resolveu recorrer da sentença. Nessa situação, é 
cabível interpor: 
A)  recurso ordinário, no prazo de 08 dias; 
B)  embargos de declaração, no prazo de 05 
dias; 
C)  recurso ordinário, no prazo de 05 dias; 
D)  recurso de revista, no prazo de 08 dias. 
 
38ª questão: 
De acordo com a Lei no 8.666/93, é dispensável a 
licitação: 
A)  nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem; 
B)  para aquisição de bens para necessidade 
contínua, pelo sistema de registro de preços; 
C)  para alienação de imóvel, desde que 
desafetado do serviço público; 

D)  para contratação de serviços comuns, de 
natureza continua. 
 
39ª questão: 
Um tributo que tenha por características ser não 
vinculado a uma atividade estatal, admita, por 
expressa e excepcional previsão constitucional, 
destinação específica do produto da arrecadação 
e não admita previsão de restituição ao final de 
determinado período classifica-se como: 
A)  taxa; 
B)  contribuição de intervenção no domínio 
econômico; 
C)  contribuição social; 
D)  imposto. 
 
40ª questão: 
A alienação de bens imóveis pertencentes a 
empresas públicas e sociedades de economia 
mista federais depende da observância dos 
seguintes requisitos, EXCETO: 
A)  habilitação mediante a comprovação do 
recolhimento da quantia correspondente a 5% da 
avaliação; 
B)  existência de interesse público devidamente 
justificado; 
C)  licitação na modalidade concorrência, 
ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada;  
D)  autorização legislativa. 
 
41ª questão: 
Proposta a ação de consignação em pagamento, 
em relação a prestações periódicas, uma vez 
consignada a primeira, pode o devedor continuar 
a consignar, no mesmo processo e sem mais 
formalidades, as que se forem vencendo, desde 
que os depósitos sejam efetuados até _____ dias, 
contados da data do vencimento.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna do trecho acima. 
A)  cinco; 
B)  vinte; 
C)  quinze; 
D)  trinta. 
 
42ª questão: 
Em relação aos embargos do devedor: 
A)  como regra, uma vez opostos suspendem o 
curso da execução; 
B)  serão oferecidos em dez dias, contados da 
citação dos executados; 
C)  a decisão que os recebe ou rejeita 
liminarmente é irrecorrível; 
D)  poderão ser opostos pelo executado 
independente de penhora, depósito ou caução. 
 
43ª questão: 
Considera-se possuidor de boa-fé: 
A)  somente aquele que ostentar justo título; 
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B)  apenas aquele que ostenta título de 
domínio; 
C)  aquele que ignora o vício, ou o obstáculo 
que impede a aquisição da coisa; 
D)  o que se mantiver na posse durante o 
período necessário à usucapião ordinária. 
 
44ª questão: 
O comerciante será responsável por fato do 
produto: 
A)  somente se não conservar adequadamente 
os produtos perecíveis; 
B)  sempre que o consumidor preferir 
demandá-lo em lugar do fabricante, dada a 
responsabilidade solidária de ambos, podendo, 
porém, exercer direito de regresso contra o 
fabricante; 
C)  se, embora identificado o fabricante, este 
vier a falir ou cair em insolvência, impossibilitando 
a indenização do consumidor; 
D)  quando o produto for fornecido sem 
identificação clara do seu fabricante, produtor, 
construtor ou importador. 
 
45ª questão: 
A seguridade social no Brasil, conforme a 
Constituição Federal de 1988, compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos a: 
A)  saúde, previdência e educação; 
B)  saúde, previdência e assistência social; 
C)  saúde, segurança pública e meio ambiente; 
D)  saúde, cultura e desporto. 
 
46ª questão: 
São causas de licença profissional do advogado, 
EXCETO: 
 
A) falta de pagamento da anuidade; 
B)  exercício de atividade incompatível com a 
advocacia; 
C)  requerimento justificado pelo advogado; 
D)  acometimento de doença mental 
considerada curável. 
 
47ª questão: As horas extras trabalhadas pelo 
advogado empregado são remuneradas com um 
adicional: 
A)  não inferior a 50% sobre o valor da hora 
normal; 
B)  não inferior a 70% sobre o valor da hora 
normal; 
C)  não inferior a 100% sobre o valor da hora 
normal; 
D)  não inferior a 85% sobre o valor da hora 
normal. 
 
48ª questão: 
Considera-se domicílio profissional do advogado: 

A)  onde o advogado cursou a faculdade de 
Direito; 
B)  onde o advogado tem sua residência; 
C)  onde o advogado já atuou 
comprovadamente mais de cinco vezes; 
D)  a sede principal da atividade de advocacia, 
prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa 
física do advogado; 
 
49ª questão: 
Diante do que estabelece a Lei 8.906/94 (Estatuto 
da OAB), assinale a alternativa INCORRETA: 
A)  Empregado de Empresa Pública poderá 
exercer a advocacia, porém estará impedido de 
exercer tal atividade contra a Fazenda Pública à 
qual seja vinculada sua empregadora.  
B)  Salvo em causa própria e desde que não 
seja em face do poder público respectivo, a 
advocacia é incompatível com a atividade de quem 
exerce função de direção de Empresa Pública.  
C)  Ao advogado é vedado fazer publicar na 
imprensa, desnecessária e habitualmente, 
alegações relativas a causas pendentes; 
D)  Ao advogado é vedado manter conduta 
incompatível com a advocacia, a exemplo da 
embriaguez habitual.  
 
50ª questão: 
Florentino, advogado regularmente inscrito na 
OAB, além da advocacia, passou a exercer 
também a profissão de corretor de imóveis, 
obtendo sua inscrição no conselho pertinente. Em 
seguida, Florentino passou a divulgar suas 
atividades, por meio de uma placa na porta de um 
de seus escritórios, com os dizeres: Florentino, 
advogado e corretor de imóveis.  
Sobre o tema, assinale a afirmativa correta.  
A)  É permitido a Florentino exercer 
paralelamente a advocacia e a corretagem de 
imóveis. Todavia, é vedado o emprego da aludida 
placa, ainda que discreta, sóbria e meramente 
informativa; 
B)  É vedado a Florentino exercer 
paralelamente a advocacia e a corretagem de 
imóveis; 
C)  É permitido a Florentino exercer 
paralelamente a advocacia e a corretagem de 
imóveis, desde que não sejam prestados os 
serviços de advocacia aos mesmos clientes da 
outra atividade. Além disso, é permitida a 
utilização da placa empregada, desde que seja 
discreta, sóbria e meramente informativa; 
D)  É permitido a Florentino exercer 
paralelamente a advocacia e a corretagem de 
imóveis, inclusive em favor dos mesmos clientes. 
Também é permitido empregar a aludida placa, 
desde que seja discreta, sóbria e meramente 
informativa. 
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