DIREITO CIVIL
1. A lei brasileira começa a vigorar em todo o país no prazo nela descrito e, no seu
silêncio, em quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. A esse respeito,
assinale as afirmativas a seguir:
I. A lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue, não se admitindo, portanto,
leis destinadas à vigência temporária.
II.A lei revogada por outra que com ela se tornou incompatível deverá ser restaurada,
caso a lei revogadora perca vigência.
III.A lei brasileira entrará em vigor nos Estados estrangeiros que a admitam em três
meses depois de oficialmente publicada. Assinale
(A)se somente a afirmativa III estiver correta.
(B)se nenhuma afirmativa estiver correta.
(C)se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D)se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
I: incorreta, pois a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LIDB, prevê
expressamente a possibilidade de haver lei temporária (art. 2º, caput); II: incorreta, pois
a repristinação só existe quando a lei (C) que revogar uma lei revogadora (B) de uma
primeira lei (A) expressamente determinar a restauração desse primeira lei (art. 2º, § 3º,
da LIDB); III: correta (art. 1º, § 1º, da LIDB). Gabarito “A”
2. O decurso do tempo exerce efeitos sobre as relações jurídicas. Com o propósito de
suprir uma deficiência apontada pela doutrina em relação ao Código velho, o novo
Código Civil, a exemplo do Código Civil italiano e português, define o que é prescrição
e institui disciplina específica para a decadência. Tendo em vista os preceitos do Código
Civil a respeito da matéria, assinale a alternativa correta.
(A)Quando uma ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não
correrá a prescrição até o despacho do juiz que tenha recebido ou rejeitado a denúncia
ou a queixa-crime.
(B)Se a decadência resultar de convenção entre as partes, o interessado poderá alegá-la,
em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não poderá suprir a alegação de quem a
aproveite.
(C)O novo Código Civil optou por conceituar o instituto da prescrição como a extinção
da pretensão e estabelece que a prescrição, em razão da sua relevância, pode ser
arguida, mesmo entre os cônjuges enquanto casados pelo regime de separação
obrigatória de bens.
(D)Se um dos credores solidários constituir judicialmente o devedor em mora, tal
iniciativa não aproveitará aos demais quanto à interrupção da prescrição, nem a
interrupção produzida em face do principal devedor prejudica o fiador dele.
A: Incorreta, pois, nesse caso, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença
criminal definitiva; B: Correta (art. 211 do CC); C: Incorreta, pois não corre a
prescrição (e, portanto, esta não pode ser arguida) na constância da sociedade conjugal
(art. 197, I, do CC); D: Incorreta, pois a interrupção da prescrição por um dos credores
solidários aproveita aos outros (art. 204, § 1º, do CC). Ademais, “a interrupção
produzida contra o principal devedor prejudica o fiador” (art. 204, § 3º, do CC).
Gabarito “B”
3. A dação em pagamento é

(A)modalidade de obrigação alternativa, na qual o credor consente em receber objeto
diverso ao da prestação originariamente pactuada.
(B)causa extintiva da obrigação, na qual o credor consente em receber objeto diverso ao
da prestação originariamente pactuada.
(C)modalidade de obrigação facultativa, na qual o credor consente em receber objeto
diverso ao da prestação originariamente pactuada.
(D)modalidade de adimplemento direto, na qual o credor consente em receber objeto
diverso ao da prestação originariamente pactuada.
Art. 356 do Código Civil. Gabarito “B”
4. Nos termos do Código Civil, possuidor é todo aquele que exerce de fato alguns
poderes inerentes à propriedade. A esse respeito, assinale a alternativa correta.
(A)A posse é considerada, ainda que clandestina, desde que não seja violenta nem
precária.
(B)Por ser personalíssima, a posse não pode ser transmitida pela sucessão.
(C)A posse do imóvel não admite, em qualquer hipótese, a posse das coisas móveis que
nele estiverem.
(D)A posse pode ser adquirida por terceiro que represente a pessoa que a pretenda.
A: incorreta, pois a posse só é justa se não for violenta, clandestina ou precária; B:
incorreta (arts. 1.206 e 1.207 do CC); C: incorreta, pois o art. 1.209 do CC dispõe em
sentido contrário; D: correta (art. 1.205, I, do CC). Gabarito “D”
5. Nos contratos, os indivíduos devem observar os princípios da probidade e boa-fé. A
liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse
contexto, assinale a alternativa correta, de acordo com o Código Civil.
(A)As partes não podem, em qualquer hipótese, reforçar, diminuir ou excluir
responsabilidade pela evicção.
(B)As cláusulas resolutivas, expressas ou tácitas, operam- se de pleno direito.
(C)Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes poderá exigir, antes de cumprida
sua obrigação, o implemento da do outro.
(D)Admite-se que a herança de pessoa viva possa ser objeto de contrato.
A: incorreta, pois as partes podem, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a
responsabilidade pela evicção (art. 448 do CC); B: incorreta, pois apenas as cláusulas
resolutivas expressas operam de pleno direito; as tácitas dependem de interpelação
judicial (art. 474 do CC); C: correta, tratando-se da chamada exceção de contrato não
cumprido (art. 476 do CC); D: incorreta, pois o pacta corvina é vedado expressamente
pelo art. 426 do CC. Gabarito “C”
6. A respeito do Código Civil Brasileiro, analise as afirmativas a seguir:
I. Adota o regime de responsabilidade subsidiária e equitativa dos incapazes.
II. Inovou, substancialmente, ao tratar da responsabilidade civil indireta.
III. Manteve a primazia da culpa como fundamento básico da responsabilidade civil.
Assinale
(A) se somente a afirmativa II estiver correta.
(B) se somente a afirmativa III estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

I: correta, pois o incapaz só responde se os seus responsáveis não tiverem a obrigação
de responder ou não dispuserem de meios suficientes (responsabilidade subsidiária), e,
mesmo assim, a indenização deverá ser equitativa (responsabilidade equitativa), não
tendo lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem (art.
928, caput e p. ún., do CC); II: incorreta, pois a responsabilidade indireta já existia no
Código Civil anterior; são casos de responsabilidade indireta a responsabilidade pelo
fato de terceiros, como a responsabilidade dos pais pelos atos de seus filhos menores
que estiverem em sua companhia; III: correta, pois a regra geral, ainda, é a
responsabilidade subjetiva, fundamentada na culpa, nos termos do art. 186 do CC;
porém, é bom lembrar que o atual Código Civil trouxe uma série de novas hipóteses em
que a responsabilidade é objetiva, afastando-se a regra do art. 186 do CC. Gabarito “D”
7. Noêmia, proprietária de uma casa litorânea, regularmente constituiu usufruto sobre o
aludido imóvel em favor de Luísa, mantendo, contudo, a sua propriedade.
Inesperadamente, sobreveio uma severa ressaca marítima, que destruiu por completo o
imóvel. Ciente do ocorrido, Noêmia decidiu reconstruir integralmente a casa às suas
expensas, tendo em vista que o imóvel não se encontrava segurado. A respeito da
situação narrada, assinale a alternativa correta.
(A)O usufruto será extinto, consolidando-se a propriedade em favor de Noêmia,
independentemente do pagamento de indenização a Luísa, tendo em vista que Noêmia
arcou com as despesas de reconstrução do imóvel.
(B)O usufruto será extinto, consolidando-se a propriedade em favor de Noêmia, desde
que esta indenize Luísa em valor equivalente a um ano de aluguel do imóvel.
(C)O usufruto será mantido em favor de Luísa, independentemente do pagamento de
qualquer quantia por ela, tendo em vista que Noêmia somente poderia ter
reconstruído o imóvel mediante autorização expressa de Luísa, por escritura pública
ou instrumento particular.
(D)O usufruto será mantido em favor de Luísa, tendo em vista que o imóvel não fora
destruído por culpa sua.
A: correta, pois o usufruto fica extinto com a destruição da coisa (art. 1.410, V, do CC);
tal extinção só não aconteceria se o imóvel tivesse seguro e, com o valor deste, tivesse
sido reconstruído (art. 1.408 do CC); B: incorreta, pois, no caso, a extinção se dá sem
que a lei preveja indenização em favor do usufrutuário (art. 1.410, V, do CC); C e D:
incorretas, pois o usufruto será extinto, conforme visto. GABARITO “A”
8. Heitor, solteiro e pai de dois filhos também solteiros (Roberto, com trinta anos de
idade, e Leonardo, com vinte e oito anos de idade), vem a falecer, sem deixar
testamento. Roberto, não tendo interesse em receber a herança deixada pelo pai, a ela
renuncia formalmente por meio de instrumento público. Leonardo, por sua vez,
manifesta inequivocamente o seu interesse em receber a herança que lhe caiba.
Sabendo-se que Margarida, mãe de Heitor, ainda é viva e que Roberto possui um filho,
João, de dois anos de idade, assinale a alternativa correta.
(A)Roberto pode renunciar à herança, o que ocasionará a transferência de seu quinhão
para João, seu filho.
(B)Roberto não pode renunciar à herança, pois acarretará prejuízos a seu filho, João,
menor de idade.
(C)Roberto pode renunciar à herança, ocasionando a transferência de seu quinhão para
Margarida, sua avó, desde que ela aceite receber a herança.
(D)Roberto pode renunciar à herança, e, com isso, o seu quinhão será acrescido à parte

da herança a ser recebida por Leonardo, seu irmão.
Segundo o art. 1.810 do Código Civil, quando alguém, na sucessão legítima, renuncia à
herança, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros da mesma classe. Assim,
como Roberto renunciou à herança, a sua parte não vai para seu filho, nem para a sua
mãe, mas para o seu irmão, Leonardo, que é o herdeiro que está na mesma classe de
Roberto. Dessa forma, a alternativa “d” é a correta. Gabarito “D”

DIREITOS HUMANOS
9. Em 2010, o Congresso Nacional aprovou por Decreto Legislativo a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção já foi
aprovada na forma do artigo 5º, § 3º, da Constituição, sendo sua hierarquia normativa de
(A)
emenda constitucional.
(B)
status supralegal.
(C)
lei complementar.
(D)
lei federal ordinária.
A, B, C e D: no Brasil, os tratados só terão validade interna após terem sido aprovados
pelo Congresso Nacional e ratificados e promulgados pelo Presidente da República.
Lembrando que a promulgação é efetuada mediante decreto presidencial. Depois de
internalizado, o tratado é equiparado hierarquicamente à norma infraconstitucional.
Todavia, com a edição da Emenda Constitucional n. 45, os tratados de direitos humanos
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais – consoante determina o artigo 5º, §3º, da CF. Ou seja, tais tratados
terão hierarquia constitucional. GABARITO “A”
10. A respeito da internacionalização dos direitos humanos, assinale a alternativa
correta.
(A)
A limitação do poder, quando previsto na Constituição, garante por si só o
respeito aos direitos humanos.
(B)
A internacionalização dos direitos humanos impõe que o Estado, e não o
indivíduo, seja sujeito de direitos internacional.
(C)
A criação de normas de proteção internacional no âmbito dos direitos humanos
possibilita a responsabilização do Estado quando as normas nacionais forem omissas.
(D)
Já antes do fim da II Guerra Mundial ocorreu a internacionalização dos direitos
humanos, com a limitação dos poderes do Estado a fim de garantir o respeito integral
aos direitos fundamentais da pessoa humana.
A: incorreta. Para a doutrina internacional os estados têm uma tripla obrigação para com
todos os direitos humanos: de proteger (to protect), de respeitar (to respect) e de realizar
(to fulfill). Pelo dito, podemos afirmar que somente a limitação do poder não vai
garantir a satisfatória implementação dos direitos humanos. Cabe frisar que a limitação
do poder insere-se na primeira geração de direitos, que engloba os direitos ditos
individuais. Por exemplo, na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as
formas de Discriminação Racial, os estados partes têm a obrigação de implementar
políticas públicas que assegurem efetivamente a progressiva eliminação da
discriminação racial. Percebe-se que o ideal de igualdade não vai ser atingido somente
por meio de políticas repressivas que proíbam a discriminação. É necessário uma
comunhão da proibição da discriminação (igualdade formal) com políticas
promocionais temporárias (igualdade material). Por fim, deve-se lembrar que os direitos

humanos possuem como características a indivisibilidade e a interdependência, dentre
outras. A indivisibilidade se traduz na ideia de que todos os direitos humanos se
retroalimentam e se complementam, assim é infrutífero buscar a proteção e a promoção
de apenas uma parcela deles. E a interdependência se traduz na ideia de que cada direito
depende dos outros para ser substancialmente realizado; B: incorreta. É interessante
apontar a peculiaridade dos tratados internacionais de direitos humanos, pois
diferentemente dos tradicionais que visam compor os interesses dos estados, aqueles
buscam garantir o exercício de direitos por indivíduos. Cabe lembrar que o processo
recente de internacionalização dos direitos humanos está ligado ao reconhecimento da
pessoa humana como sujeito de direito internacional; C: correta. O estado que violar
direitos humanos poderá ser responsabilizado perante a comunidade internacional,
como, por exemplo, por intermédio de cortes regionais (ex: Corte Interamericana de
Direitos Humanos) ou de comitês internacionais (ex: Comitê dos Direitos Humanos
criado pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos). Dentro desta lógica, o
indivíduo que tiver sua dignidade violada e não conseguir a efetiva tutela, poderá buscar
(direta ou indiretamente) cortes e comitês internacionais para buscar sua devida
proteção. Ademais, o dirigente político que conduzir o país a prática de crimes contra a
humanidade também poderá ser julgado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional
(TPI). É importante apontar o caráter complementar e subsidiário dos sistemas
internacionais. Isso porque estes apenas serão acionados caso o sistema jurídico
nacional tenha sido incapaz ou não tenha demonstrado interesse em julgar o caso; D:
incorreta. Abalados pelas barbáries deflagradas nas duas Grandes Guerras e ensejosos
de construir um mundo sob novos alicerces ideológicos, os dirigentes das nações que
emergiram como potências no período pós-guerra, liderados por URSS e Estados
Unidos, estabeleceram na Conferência de Yalta, na Ucrânia, em 1945, as bases de uma
futura "paz", para isso definiram as áreas de influência das potências e acertaram a
criação de uma organização multilateral que promovesse negociações sobre conflitos
internacionais, com o objetivo de evitar guerras, construir a paz e a democracia, além de
fortalecer os direitos humanos. Teve aí sua origem a Organização das Nações Unidas. A
ONU é uma organização internacional que tem por objetivo facilitar a cooperação em
matéria de direito internacional, segurança internacional, desenvolvimento econômico,
progresso social, direitos humanos e a realização da paz mundial. Por isso, diz-se que é
uma organização internacional de vocação universal. Sua lei básica é a Carta das
Nações Unidas, elaborada em São Francisco de 25 de abril a 26 de junho de 1945. Esta
Carta tem como anexo o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Percebe-se que uma
das preocupações da ONU é a proteção dos direitos humanos mediante a cooperação
internacional. A Carta das Nações Unidas é o exemplo mais emblemático do processo
de internacionalização dos direitos humanos ocorridos no pós-guerra. Aliás é importante
lembrar que este processo recente de internacionalização dos direitos humanos é fruto
da ressaca moral da humanidade ocasionada pelo excesso de violações de direitos
humanos perpetradas pelo nazifascismo. Gabarito “C”
11. A respeito do desenvolvimento histórico dos direitos humanos e seus marcos
fundamentais, assinale a opção correta.
(A)Os direitos fundamentais surgem todos de uma vez, não se originam de processo
histórico paulatino.
(B)Não há uma correlação entre o surgimento do cristianismo e o respeito à dignidade da
pessoa humana.
(C)As gerações de direitos humanos mais recentes substituem as gerações de direitos
fundamentais mais antigas.

(D)A proteção dos direitos fundamentais é objeto também do direito internacional.
A: incorreta, pois a amplitude de proteção conferida pelos direitos humanos é marcada
por sua contínua majoração, o que os tornam direitos históricos, pois no evolver da
história novos direitos são reconhecidos como direitos humanos – processo não findo. A
história dos direitos humanos é marcada pela luta por seu reconhecimento,
umbilicalmente relacionada com a luta por justiça e liberdade; B: incorreta. A mais
abrangente revolução de valores e de atitude ocorrida na História da Humanidade foi a
operada pelo Cristianismo. Os princípios hoje tão aclamados da liberdade, da igualdade e
da solidariedade apareceram pela primera vez nos ensinamentos do Novo Testamento.
Por exemplo, a liberdade está inserida no princípio do livre arbítrio, já a igualdade é
verificada no princípio de que entre os cristãos, recebidos pelo batismo, não há diferença
e a solidariedade é exteriorizada no mandamento cristão: “Amar o próximo como a si
mesmo”. Percebe-se que os princípios que fundamentaram as três primeiras gerações dos
direitos humanos apareceram primeiramente por obra do cristianismo, o qual tem grande
papel nessa milenar luta pela proteção da dignidade da pessoa humana; C: incorreta. A
divisão dos direitos humanos em gerações, idealizada por Karel Vasak, tem por
finalidade permitir uma análise precisa de sua amplitude, além de dar uma boa ideia
sobre a causa de seu surgimento e seu contexto. A análise das gerações tem que ter por
fundamento não a ótica sucessória (de substituição da anterior pela posterior), mas sim a
interacional (de complementação da anterior pela posterior); D: correta. Em se tratando
de interpretação e de aplicação das regras protetivas de direitos humanos, deve-se ter por
fundamento o princípio da primazia da norma mais favorável à vítima. Tal princípio
determina a busca da maior efetividade possível na proteção dos direitos humanos.
Portanto, de um modo geral, os sistemas protetivos de direitos humanos global (geral e
específico), regional (global e específico) e nacional interagem-se e complementam-se
para melhor proteger o indivíduo dos abusos perpetrados contra sua dignidade humana.
Deve-se fazer uma pequena distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. A
doutrina atual, principalmente a alemã, considera os direitos fundamentais como os
valores éticos sobre os quais se constrói determinado sistema jurídico nacional, ao passo
que os direitos humanos existem mesmo sem o reconhecimento da ordem jurídica interna
de um país, pois estes possuem vigência universal. Mas, na maioria das vezes os direitos
humanos são reconhecidos internamente pelos sistemas jurídicos nacionais, situação que
os tornam também direitos fundamentais, ou seja, os direitos humanos previstos na
constituição de um país são denominados direitos fundamentais. Gabarito "D"

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
12. Com base no disposto no CPC a respeito de honorários advocatícios, assinale a
opção correta.
(A)Nas causas de pequeno valor, os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa do juiz, levando-se em conta o zelo do advogado, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço.
(B)Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre
o valor da causa indicado na petição inicial.
(C)A verba honorária não é devida quando o advogado, ao atuar em causa própria, for
vencedor na demanda.
(D)Na jurisdição voluntária, as despesas serão pagas exclusivamente pelo requerente.
Todas as alternativas têm por base as regras do CPC a respeito de sucumbência. A: art.

20, § 4º, do CPC; B: a fixação, em caso de procedência, leva em conta o valor da
condenação (art. 20, § 3º, do CPC); C: a expressa previsão legal é no sentido inverso
(art. 20, caput, do CPC); D: como não há lide na jurisdição voluntária, as despesas são
rateadas entre os interessados - mas adiantadas pelo requerente (art. 24 do CPC).
Gabarito "A"
13. Carla e Renata eram fiadoras de André em contrato de locação de um apartamento
residencial, em caráter solidário e mediante renúncia ao benefício de ordem. Como
André não pagou os últimos três meses de aluguel, o locador ajuizou ação de cobrança
contra o locatário e Carla. Considerando a situação hipotética apresentada, é correto
afirmar que Carla agirá corretamente se
(A)promover o chamamento ao processo de Renata, haja vista que as duas são fiadoras.
(B)denunciar Renata à lide, visto que ela também está obrigada pelo contrato.
(C)nomear Renata à autoria, pois se trata de fiança dada pelas duas conjuntamente.
(D)requerer a suspensão do processo até que André conteste a ação, a fim de obter
elementos para apresentar a sua defesa.
Não havendo necessidade de se provar a responsabilidade da outra fiadora (em virtude
da solidariedade), utiliza-se o chamamento (art. 77, II, do CPC.) Gabarito "A"
14. A respeito das condições da ação no processo civil, assinale a opção correta.
(A)A verificação da presença das condições da ação faz-se quando do julgamento do
mérito da pretensão do autor, sendo essas condições requisitos indispensáveis à
obtenção de uma decisão que acolha ou rejeite o pedido do autor.
(B)A capacidade processual se confunde com a legitimação para a causa, por serem
ambas pressupostos processuais que se relacionam com a capacidade para estar em
juízo. Assim, o menor de 16 anos de idade possui capacidade processual para propor
ação contra o suposto pai para investigar a paternidade.
(C)Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para
alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe
alguma utilidade, do ponto de vista prático. Assim, ajuizando a ação errada ou
utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil,
razão pela qual a inadequação procedimental acarreta inexistência do interesse
processual.
(D)Ocorre a legitimação extraordinária ou substituição processual quando, em virtude
da lei, é atribuído a um terceiro interessado a legitimidade para litigar direito alheio
em nome daquele que detém a titularidade do direito em litígio.
A: a ausência das condições da ação acarreta a extinção do processo sem resolução do
mérito - e isso pode ser apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 267, VI, e
§ 3º, do CPC); B: capacidade processual (pressuposto processual - art. 7º do CPC) não
se confunde com legitimidade de parte (condição da ação - art. 267, VI, do CPC); C:
interesse processual, pela doutrina, é o binômio necessidade + adequação; D:
substituição processual é pleitear direito alheio em nome próprio (art. 6º do CPC).
Gabarito "C"
15. Não constitui requisito intrínseco de admissibilidade recursal
(A)O interesse recursal.
(B)A regularidade formal.
(C)A inexistência de fato impeditivo ou extintivo.

(D)A legitimidade.
Parte da doutrina diferencia os requisitos de admissibilidade recursal em extrínsecos
(análise formal externa) e intrínsecos (análise formal mediante a leitura do recurso).
Para verificar a regularidade formal, não há necessidade de se analisar o recurso em seu
conteúdo. Gabarito "B"
16. Segundo a lei processual civil, no processo de execução,
(A)aplica-se o princípio do menor sacrifício possível ao executado.
(B)o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, apenas com seus bens
presentes.
(C)o fiador que pagar a dívida pode executar o afiançado, desde que em autos distintos
do processo de execução contra o devedor.
(D)é lícito ao credor cumular várias execuções contra o mesmo devedor quando
fundadas em títulos diferentes, independentemente da competência do juiz e da forma
do processo.
A: o CPC prevê o princípio do menor sacrifício ou da menor onerosidade (art. 620 do
CPC); B: bens presentes e futuros (art. 591 do CPC); C: é possível a execução nos
mesmos autos (art. 595, p. ún., do CPC); D: é possível a cumulação desde que seja a
mesma competência e procedimento (art. 573 do CPC). Gabarito "A"
17. De acordo com a legislação processual civil, a interposição de ação cautelar
preparatória obriga o autor a propor a ação principal no prazo de 30 dias, contados da
data
(A)Da efetivação da medida cautelar.
(B)Da interposição da medida cautelar.
(C)Em que o mandato de citação foi juntado aos autos.
(D)Do deferimento da medida cautelar.
Art. 806 do CPC. Gabarito "A"
18. Daniela adquiriu, na Loja Z, um televisor e efetuou o pagamento por meio de
cheque. Como o cheque foi devolvido pelo banco, a referida loja tentou obter o
pagamento por tratativas extrajudiciais e o cheque terminou prescrevendo. A loja Z,
então, não tendo logrado êxito em receber a dívida, ajuizou ação monitória em face de
Daniela. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta.
(A)Se Daniela pretender opor-se por meio de embargos, deverá segurar o juízo.
(B)Os embargos porventura opostos por Daniela seguirão o procedimento da monitória.
(C)A Loja Z deverá deixar explícita a causa da dívida, sob pena de indeferimento da
inicial.
(D)Sendo apta a petição inicial, o juiz deferirá a expedição do mandado de pagamento
sem ouvir Daniela.
A: os embargos monitórios - a defesa na monitória - são como uma contestação e
independem de garantia do juízo (art. 1.102-C, § 2°, do CPC); B: uma vez opostos os
embargos, a monitória passa a seguir o procedimento comum, rito ordinário (art. 1.102C, § 2°, do CPC); C: considerando que a monitória depende de documento escrito sem
força de título, não há necessidade de se explicitar a causa da dívida; D: art. 1.102-B do
CPC. Gabarito "D"

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
19. Assinale a opção correta acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
(A)A aplicação de medida sócioeducativa cumulada com remissão enseja
necessariamente o reconhecimento da autoria e da materialidade do ato infracional.
(B)O prazo da internação, por descumprimento reiterado e injustificado de medida
sócioeducativa anteriormente imposta, pode exceder a três meses.
(C)O ECA permite a aplicação da medida sócieducativa da internação por prazo
indeterminado quando se tratar de ato infracional praticado com grave ameaça ou
violência contra pessoa, contudo também ressalva que, em nenhuma hipótese, será ela
aplicada se houver outra medida adequada.
(D)A aplicação de medida sócioeducativa de prestação de serviços à comunidade sem a
devida instrução probatória, apenas com base na confissão do adolescente, não viola
os princípios constitucionais relativos ao devido processo legal e à ampla defesa.
A medida de internação não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser
reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses (art. 121, § 2º,
do ECA). Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, se houver outra medida
adequada (art. 122, § 2º, do ECA). Gabarito "C"
20. Tendo por substrato legal as alterações promovidas pela Lei n. 12.010, de 2009 no
tocante à adoção, assinale a afirmativa correta.
(A)A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais.
(B)Para viabilizar a celeridade no processo de adoção, a legislação específica – ECA –
admite a representação do adotante por procuração.
(C)Uma vez falecido o adotante no curso do procedimento de adoção e antes de
prolatada a sentença, não poderá o juiz deferir a adoção, mesmo que tenha havido
inequívoca manifestação de vontade do adotante.
(D)Os cartórios de registros públicos de pessoas naturais deverão fornecer certidão a
qualquer requisitante, independentemente, de justificativa de seu interesse, em que
conste o vínculo da adoção constituído por sentença judicial.
A: Correta (art. 49 do ECA); B: Incorreta, pois é vedada a adoção por procuração (art.
39, § 2º, do ECA); C: Incorreta, pois “a adoção poderá ser deferida ao adotante que,
após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento,
antes de prolatada a sentença” (art. 42, § 6º, do ECA); D: Incorreta, pois nenhuma
observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões de registro (art. 47, § 4º,
do ECA). Gabarito "A"

DIREITO DO TRABALHO
21. O contrato de trabalho por prazo determinado, em nenhuma hipótese, poderá ser
estipulado por prazo superior a
(A)120 (cento e vinte) dias.
(B)180 (cento e oitenta) dias.
(C)2 (dois) anos.
(D)3 (três) anos.
Art. 445 da CLT. Gabarito "C"

22. Para equiparação salarial, é necessário que
(A)os empregados comparados tenham a mesma função, pois todo trabalho deve ser
igualmente remunerado de acordo com o princípio da isonomia consagrado
constitucionalmente.
(B)haja identidade de funções, trabalho com a mesma produtividade e perfeição técnica,
para o mesmo empregador, na mesma região metropolitana, com contemporaneidade
na prestação de serviços na mesma função e a qualquer tempo, e quadro de carreira
homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
(C)haja identidade de funções, trabalho de igual valor para o mesmo empregador, na
mesma região metropolitana, sendo a prestação de serviços entre o empregado e o
modelo contemporânea na mesma função, mas com diferença não superior a 2 anos,
inexistindo quadro de carreira organizado.
(D)haja identidade de funções, trabalho de igual valor para o mesmo empregador, na
mesma localidade, com contemporaneidade na prestação dos serviços na mesma
função e a qualquer tempo, inexistindo quadro de carreira organizado.
A: Opção incorreta, pois a identidade de funções não é o único requisito para a
equiparação salarial. Vide art. 461 CLT; B: Opção incorreta, pois trabalho de igual valor
necessita que a diferença no tempo de serviço na mesma função não seja superior a 2
anos (súmula 6, II, TST). Ademais, é desnecessário que, ao tempo da reclamação
trabalhista, ambos estejam trabalhando na mesma empresa, desde que o pedido se
relacione com situação pretérita, a teor do item IV da súmula 6 do TST; C: Opção
correta, pois reflete o disposto no art. 461 da CLT e súmula 6 do TST; D: Opção
incorreta, pois o conceito de mesma localidade é entendido como a mesma região
metropolitana e, ainda, deve haver diferença no tempo de serviço na mesma função não
seja superior a 2 anos (súmula 6, II, TST). Gabarito “C”
23. Foi celebrada convenção coletiva que fixa jornada em sete horas diárias.
Posteriormente, na mesma vigência dessa convenção, foi celebrado acordo coletivo
prevendo redução da referida jornada em 30 minutos. Assim, os empregados das
empresas que subscrevem o acordo coletivo e a convenção coletiva deverão trabalhar,
por dia,
(A)8 horas, pois a CRFB prevê jornada de 8 horas por dia e 44 horas semanais, não
podendo ser derrogada por norma hierarquicamente inferior.
(B)7 horas e 30 minutos, porque o acordo coletivo, por ser mais específico, prevalece
sobre a convenção coletiva, sendo aplicada a redução de 30 minutos sobre a jornada
de 8 horas por dia prevista na CRFB.
(C)6 horas e 30 minutos, pela aplicação do princípio da prevalência da norma mais
favorável ao trabalhador.
(D)7 horas, pois as condições estabelecidas na convenção coletiva, por serem mais
abrangentes, prevalecem sobre as estipuladas no acordo coletivo.
A: opção incorreta, pois o art. 7º, XIII, da CF, autoriza a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho. Assim, uma vez fixado em acordo coletivo,
jornada inferior ao mínimo legal, deverá ela ser obedecido este limite, nos termos do art.
58 da CLT. B: opção incorreta, pois a redução de 30 minutos deve ser calculada sobre a
jornada fixada na convenção coletiva, ou seja, sete horas diárias, na medida em que a
convenção ainda estava na vigência. Caso não estivesse na vigência da convenção
coletiva, a redução de 30 min. seria calculada sobre a jornada de trabalho ordinária de 8
horas, na medida em que, nos termos da súmula 277, I, do TST, as condições de

trabalho alcançadas por força de convenção coletiva vigoram no prazo assinado, não
integrando, de forma definitiva, os contratos individuais de trabalho. C: opção correta,
pois a opção está em consonância com o art. 620 da CLT. D: opção incorreta, pois
contraria o princípio da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, disposta no
art. 620 da CLT GABARITO “C”
24. Relativamente à alteração do contrato de trabalho, é correto afirmar que
(A)o empregador pode, sem a anuência do empregado exercente de cargo de confiança,
transferi-lo, com mudança de domicílio, para localidade diversa da que resultar do
contrato, independentemente de real necessidade do serviço.
(B)é considerada alteração unilateral vedada em lei a determinação ao empregador para
que o empregado com mais de 10 (dez) anos na função reverta ao cargo efetivo.
(C)o adicional de 25% é devido nas transferências provisórias e definitivas.
(D)o empregador pode, sem a anuência do empregado cujo contrato tenha como
condição, implícita ou explícita, transferi-lo, com mudança de domicílio, para
localidade diversa da que resultar do contrato, no caso de real necessidade do serviço.
A: Opção incorreta, pois embora possa ser transferido sem a anuência do empregado,
deverá haver a real necessidade, em conformidade com o art. 469, § 1º, da CLT; B:
Opção incorreta, pois a reversão do trabalhador ao cargo efetivo não é considerada
vedada. No entanto, não poderá ser retirada a gratificação, em razão do princípio da
estabilidade financeira, súmula 372, I, do TST; C: opção incorreta, pois somente em
caso de transferência provisória é devido o adicional de 25%. Veja, também, a OJ 113
SDI 1 do TST; D: Opção correta, pois reflete o disposto no art. 469, § 1º, da CLT.
Gabarito "D"
25. O sindicato dos empregados de empresa de transporte e o sindicato das empresas de
transporte firmaram convenção coletiva, na qual foi estipulado aviso prévio de 60 dias
por tempo de serviço, no caso de dispensa sem justa causa. Dois meses depois de esse
instrumento normativo estar em vigor, o motorista Sílvio de Albuquerque foi despedido
imotivadamente pela Transportadora Carga Pesada Ltda. Em virtude de não ter a CTPS
assinada e de não terem sido pagas suas verbas rescisórias, Sílvio ajuizou ação
trabalhista, pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o
pagamento das verbas rescisórias, observando-se o aviso prévio de 60 dias, bem como a
projeção de 2/12 nas suas férias proporcionais, 13º proporcional e FGTS, além da
contagem desse período no registro do termo final do contrato em sua CTPS. Em
contestação, a transportadora impugnou a pretensão de Sílvio, sob o argumento de que
ele era autônomo e, ainda que não o fosse, o instituto do aviso prévio, tal como previsto
no art. 7º, XXI, da CRFB, é de trinta dias, inexistindo lei que o regulamente.
Argumentou, ainda, que convenção coletiva não é lei em sentido formal e que, portanto,
seria inválida a regulamentação da Constituição por meio da autonomia coletiva
sindical. Com base na situação acima descrita, é correto afirmar que Sílvio
(A)faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma vez que era trabalhador autônomo.
(B)não faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma vez que não teve a CTPS assinada.
(C)não faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma vez que o art. 7º, XXI, da CRFB é norma
de eficácia limitada, inexistindo lei que a regulamente.
(D)faz jus ao aviso prévio de 60 dias, uma vez que o art. 7º, XXI, da CRFB não é
empecilho para a ampliação do período de 30 dias por meio de norma coletiva.

A: Opção incorreta, pois não existem elementos capazes de identificar Silvio como
autônomo; B: Opção, incorreta, pois a assinatura da CTPS é ônus do empregador, arts.
29 e seguintes da CLT, a inobservância dessa regra não poderá lesionar o próprio
empregado, que no caso apresentado, terá direito ao aviso prévio de 60 (sessenta dias);
C: Opção incorreta, pois o art. 7º, XXI, CF contém norma de eficácia contida, sendo que
para sua aplicação se faz necessária a existência de norma definidora de seus limites, no
caso, convenção coletiva de trabalho; D: Opção correta, pois a CF em seu art. 7º, XXI
impõe o limite mínimo, que pode ser negociado por acordo ou convenção coletiva.
Aplicação da norma mais favorável. Gabarito “D”
26. Maria da Silva foi contratada para trabalhar como cozinheira na residência de
Márcio dos Santos, percebendo um salário mínimo. Passados dois anos, Márcio ficou
desempregado e decidiu iniciar um negócio próprio de venda de doces e salgados. Para
atingir seu objetivo, aproveitou-se dos serviços de Maria, oferecendo-lhe um acréscimo
de R$ 100,00 na remuneração. Assim, além de preparar as refeições da família de
Márcio, a empregada Maria também dedicava parte de seu tempo preparando os doces e
salgados que seriam vendidos por ele posteriormente. Durante três anos, Márcio
desenvolveu essa atividade comercial com base em sua residência. Contudo, em virtude
de uma proposta de emprego, Márcio encerrou a venda de quitutes e retirou o acréscimo
de R$ 100,00 da remuneração de Maria. Inconformada, Maria reclamou ao longo de seis
meses com o seu empregador, a fim de ver restabelecida a gratificação. Entretanto,
depois de tanta insistência, Márcio decidiu dispensá-la sem justa causa. Dois meses
depois, Maria ajuizou ação trabalhista, pleiteando o pagamento de aviso prévio, 13º
salário, férias e terço constitucional, FGTS e indenização de 40%, além de seis meses de
diferença salarial, tudo com base na sua remuneração total (salário mínimo acrescido de
R$ 100,00). Com base na situação acima descrita, assinale a alternativa correta.
(A)Maria faz jus à permanência do acréscimo remuneratório, uma vez que, por se tratar
de parcela de natureza salarial, não poderia ser reduzida unilateralmente pelo
empregador.
(B)Maria faz jus ao pagamento de FGTS, mas sem indenização de 40%, uma vez que
voltou a ser empregada doméstica.
(C)Maria não faz jus à permanência do acréscimo remuneratório, uma vez que, por se
tratar de salário- condição vinculado à confecção de doces e salgados, seu
empregador poderia suprimi-lo quando a situação especial deixasse de existir.
(D)Maria não faz jus ao pagamento de FGTS e indenização de 40%, uma vez que era
empregada doméstica.
A: Opção correta, pois por se tratar de parcela de natureza salarial, temos que o salário é
irredutível, salvo acordo ou convenção coletiva, nos termos do art. 7º, VI, CF não
podendo, portanto, ser reduzida unilateralmente pelo empregador, razão pela qual deve
ser mantida; B: Opção incorreta, pois o recolhimento de FGTS não é um direito
potestativo assegurado ao empregado doméstico, mas sim faculdade do empregador,
nos termos do art. 15, § 3º, da Lei 8.036/90; C: Opção incorreta, pois nos termos do art.
7º, VI, da CF o salário é irredutível, salvo acordo ou convenção coletiva; D: Opção
incorreta, pois durante o período em que Maria laborou na atividade comercial é
considerada empregada comum, merecendo o FGTS proporcional. Gabarito “A”

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

27. Com relação à competência material da Justiça do Trabalho, é correto afirmar que
(A)a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação ajuizada por sindicato de
categoria profissional em face de determinada empresa para que esta seja condenada a
repassar-lhe as contribuições assistenciais descontadas dos salários dos empregados
sindicalizados.
(B)não compete à Justiça do Trabalho, mas à Justiça Federal, o julgamento de ação
anulatória de auto de infração lavrado por auditor fiscal do trabalho.
(C)de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é da competência da
Justiça do Trabalho processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional
liberal contra cliente.
(D)é da competência da Justiça do Trabalho o julgamento das ações ajuizadas em face
da Previdência Social que versem sobre litígios ou medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho.
A: Opção correta, pois reflete o disposto no art. 114, III, CF; B: Opção incorreta, pois a
ação é de competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VII, da CF e não
da Justiça Federal que tem sua competência definida no art. 109 da CF; C: Opção
incorreta, pois compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada
por profissional liberal contra cliente; D: Opção incorreta, pois a ação deverá ser
proposta na Justiça comum estadual, nos termos do art. 109, I, CF. Gabarito “A”
28. Em uma audiência inaugural, compareceu o advogado da reclamada, o qual estava
munido do instrumento de procuração e da defesa. O preposto não compareceu. O juiz,
então, aplicou a revelia, argumentando que o representante legal da empresa não estava
presente. Diante do problema apresentado na situação hipotética acima,
(A)está correto o posicionamento do juiz, uma vez que a presença do preposto ou
representante legal da reclamada é obrigatória na audiência, não sendo suficiente a
presença do advogado para apresentar contestação.
(B)o juiz deveria ter suspendido a audiência e determinado a intimação da reclamada
para tal ato em nova data por ele designada.
(C)o juiz deveria ter recebido a defesa trazida pelo advogado e afastado a revelia.
(D)caberia ao juiz conceder a palavra ao advogado do reclamante, pois, em caso de
concordância deste, o juiz poderia receber a contestação apresentada pelo advogado
da reclamada, mesmo sem a presença do preposto.
A: Opção correta, pois o art. 843 da CLT determina que as partes estejam presentes na
audiência. A súmula 122 do TST entende que independente da presença de advogado,
ainda que munido de procuração, as partes devem estar presentes; B: Opção incorreta,
pois não estando a parte reclamada presente em audiência deve o juiz aplicar os efeitos
da revelia, nos termos do art. 844 da CLT; C: Opção incorreta, pois não estando a parte
presente não pode o magistrado receber a defesa, devendo aplicar os efeitos da revelia,
nos termos do art. 844 da CLT; D: Opção incorreta, vide comentários da alternativas B
e C Gabarito "A"
29. A respeito das comissões de conciliação prévia, assinale a opção correta.
(A)A provocação da comissão de conciliação prévia não suspende o prazo prescricional
para a propositura da reclamação trabalhista.

(B)As comissões de conciliação prévia compõem a estrutura da Justiça do Trabalho.
(C)O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória
geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas.
(D)A ausência da empresa na data designada para a tentativa de conciliação prévia
implica a penalidade de revelia.
A: Opção incorreta, pois de acordo com o art. 625-G da CLT, a partir da provocação da
Comissão de Conciliação Prévia, o prazo prescricional ficará suspenso e recomeçará a
fluir, pelo que resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação.; B: Opção incorreta,
pois a Comissão de Conciliação Prévia não compõem a estrutura da Justiça do
Trabalho. Nos termos do art. 111 da CF são órgãos da Justiça do Trabalho: o Tribunal
Superior do Trabalho, Os Tribunais Regionais do Trabalho e os juízes do trabalho; C:
Opção correta, pois nos termos do art. 625-E, parágrafo único, da CLT, o termo de
conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto
quanto às parcelas expressamente ressalvadas. D: Opção incorreta, pois a Lei n.º
9.958/00, que alterou e acrescentou os arts. 625-A a 625-H, na CLT, dispondo sobre a
Comissão de Conciliação Prévia, não determinou a obrigatoriedade de o empregado
comparecer à sessão de conciliação, facultando-lhe apenas encaminhar sua pretensão à
Comissão de Conciliação Prévia, objetivando maior celeridade no recebimento de seus
créditos trabalhistas. Gabarito "C"
30. O recurso de revista possui a característica de ser uma espécie de recurso
extraordinário. Sendo assim, o prazo para a interposição do citado recurso é de
(A)5 (cinco) dias.
(B)8 (oito) dias.
(C)10 (dez) dias.
(D)15 (quinze) dias.
O recurso de revista está disposto no art. 896 da CLT e o prazo para sua interposição,
nos termos do art. 6º da Lei 5.584/70, é de 8 (oito) dias. Gabarito "B"
31. Com relação à execução trabalhista, assinale a afirmativa correta.
(A)A execução deve ser impulsionada pela parte interessada, sendo vedado ao juiz
promovê-la de ofício.
(B)O termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado perante o Ministério
Público do Trabalho, para que possa ser executado no processo do trabalho, depende
de prévia homologação pelo juiz que teria competência para o processo de
conhecimento relativo à matéria.
(C)Conforme disposição expressa na Consolidação das Leis do Trabalho, considera-se
inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação
tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.
(D)Garantida a execução ou penhorados os bens, é de 10 (dez) dias o prazo para o
executado apresentar embargos à execução, cabendo igual prazo ao exequente para
impugnação.
A: Opção incorreta, pois no processo do trabalho a execução poderá ser promovida por
qualquer interessado ou de ofício pelo juiz ou presidente do tribunal competente,
conforme dispõe o art. 878, caput, da CLT; B: Opção incorreta, pois os termos de
compromisso de ajustamento de conduta são títulos executivos extrajudiciais, ou seja,
não dependem de prévia homologação judicial, conforme consta do art. 876, caput, da

CLT e no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85; C: Opção correta, pois a assertiva reflete o
disposto no art. 884, § 5º, da CLT; D: Opção incorreta, pois o prazo para oposição de
embargos à execução no processo do trabalho é de 5 (cinco) dias, conforme consta do
art. 884, caput, da CLT. Gabarito "C"

DIREITO PENAL
32. Em relação à classificação das infrações penais, assinale a opção correta.
(A)Crimes hediondos são os previstos como tal na lei específica, e crimes assemelhados
a hediondos são todos aqueles delitos que, embora não estejam previstos como tal na
lei, causem repulsa social, por sua gravidade e crueldade.
(B)Crime próprio é sinônimo de crime de mão própria.
(C)Crime unissubsistente é o que se consuma com a simples criação do perigo para o
bem jurídico protegido, sem produzir dano efetivo.
(D)No crime comissivo por omissão, o agente responde pelo resultado, e não, pela
simples omissão, uma vez que esta é o meio pelo qual o agente produz o resultado.
A: adotamos o sistema legal, por meio do qual somente a lei pode indicar quais
crimes são considerados hediondos. Este rol – taxativo – encontra-se contemplado no
art. 1º da Lei 8.072/90. De outro lado, o Constituinte, no art. 5º, XLIII, da CF, tratou
de indicar quais crimes merecem tratamento mais severo: tortura, tráfico de drogas e
terrorismo. São os chamados delitos equiparados a hediondo; B: crime próprio é o
que exige do agente uma qualidade especial; crime de mão própria, diferentemente, é
aquele que impõe ao sujeito ativo uma atuação pessoal; C: crime unissubsistente é
aquele cuja conduta é constituída de um único ato. Esta modalidade de delito não
comporta tentativa, na medida em que a conduta não pode ser fracionada; D: a
responsabilidade do agente, no crime omissivo impróprio (comissivo por omissão),
surge porque este deixou de evitar o resultado que podia ou devia ter evitado. Sua
obrigação está consubstanciada no art. 13, § 2º, do CP. Gabarito "D"
33. Com relação aos crimes culposos, é correto afirmar que se denomina
(A)imprudência a conduta do atirador de elite que mata a vítima em vez de acertar o
criminoso.
(B)culposa a conduta do motorista que foge, omitindo socorro após provocar um
acidente de trânsito.
(C)imperícia a conduta do motorista que desrespeita um sinal vermelho em um
cruzamento.
(D)negligência a conduta do pai que deixa sua arma de fogo ao alcance de seus filhos
menores.
Art. 18, II, do CP. Negligência é a conduta do agente que deixa de agir quando deveria;
é a omissão que dá causa ao resultado. Difere, pois, da imprudência, que é sempre uma
conduta positiva, um comportamento sem cautela. Não deve, da mesma forma, ser
confundida com imperícia, que é a falta de aptidão técnica, teórica ou prática para o
exercício de arte ou ofício. Gabarito "D"
34. De acordo com o art. 14, inciso II, do CP, diz-se tentado o crime quando, iniciada a
execução, este não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Em
relação ao instituto da tentativa (conatus) no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a

opção correta.
(A)A tentativa determina a redução da pena, obrigatoriamente, em dois terços.
(B)As contravenções penais não admitem punição por tentativa.
(C)O crime de homicídio não admite tentativa branca.
(D)Considera-se perfeita ou acabada a tentativa quando o agente atinge a vítima, vindo
a lesioná-la.
A: art. 14, p. único, do CP; B: o art. 4º da Lei das Contravenções Penais reza que a
tentativa de contravenção não é punida; C: tentativa branca ou incruenta é aquela em
que a vítima não é atingida fisicamente. Exemplo: o sujeito descarrega sua arma contra
a vítima, mas esta não chega a ser atingida (tentativa branca de homicídio); D: perfeita
ou acabada (crime falho) é a tentativa em que o agente pratica todos os atos executórios
que estão à sua disposição e, ainda assim, o crime não se consuma. Gabarito "B"
35. Acerca dos crimes contra a honra, assinale a opção correta.
(A)O agente que atribui a alguém a autoria de um estupro, ciente da falsidade da
imputação, comete o crime de calúnia.
(B)O agente que imputa a alguém a conduta de mulherengo, no intuito de ofender sua
reputação, comete o crime de injúria.
(C)O agente que designa alguém como ladrão, no intuito de ofender sua dignidade,
comete o crime de difamação.
(D)O agente que preconceituosamente se refere a alguém como velho surdo, ciente da
idade e deficiência da pessoa, comete uma das modalidades do crime de racismo.
A: art. 138, CP. Consiste a calúnia em atribuir falsamente a alguém fato capitulado
como crime. A honra atingida é a objetiva (conceito que o sujeito tem diante do grupo
no qual está inserido); B: injúria (art. 140 do CP) é a adjetivação pejorativa ofensiva.
Atinge a honra subjetiva; C: difamar alguém significa divulgar fatos infamantes à sua
honra objetiva. Designar alguém como ladrão implica ofensa à sua honra subjetiva
(crime de injúria); D: a conduta está tipificada no art. 140, § 3º, do CP, cuja pena
cominada é bem superior à do caput. A ação penal, neste crime, passa a ser pública
condicionada à representação do ofendido. Tal se deu com a edição da Lei 12.033/09,
de 29 de setembro de 2009, que modificou a redação do p. único do art. 145 do Código
Penal. Gabarito "A"
36. Paula Rita convenceu sua mãe adotiva, Maria Aparecida, de 50 anos de idade, a lhe
outorgar um instrumento de mandato para movimentar sua conta bancária, ao
argumento de que poderia ajudá-la a efetuar pagamento de contas, pequenos saques,
pegar talões de cheques etc., evitando assim que a mesma tivesse que se deslocar para o
banco no dia a dia. De posse da referida procuração, Paula Rita compareceu à agência
bancária onde Maria Aparecida possuía conta e sacou todo o valor que a mesma possuía
em aplicações financeiras, no total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
apropriando-se do dinheiro antes pertencente a sua mãe.
Considerando tal narrativa, assinale a alternativa correta.
(A)Paula Rita praticou crime de estelionato em detrimento de Maria Aparecida e, pelo
fato de ser sua filha adotiva, é isenta de pena.
(B).Paula Rita praticou crime de furto mediante fraude em detrimento de Maria
Aparecida e, pelo fato de ser sua filha adotiva, é isenta de pena.
(C)Paula Rita praticou crime de estelionato em detrimento de Maria Aparecida e, apesar
de ser sua filha adotiva, não é isenta de pena.

(D)Paula Rita praticou crime de furto mediante fraude em detrimento de Maria
Aparecida e, apesar de seu sua filha adotiva, não é isenta de pena.
Não devemos confundir o crime de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP) com
o de estelionato, este previsto no art. 171, caput, do CP. Naquele, a fraude é aplicada
com o propósito de iludir a vigilância da vítima, para, assim, viabilizar a subtração da
res. O ofendido, em verdade, nem percebe que a coisa lhe foi subtraída. No estelionato a
situação é bem outra. O ofendido, ludibriado, entrega ao agente a coisa. A fraude é
anterior ao apossamento e inexiste subtração. Foi, pois, o que se deu com Maria
Aparecida, que, levada a erro por sua filha, outorgou-lhe procuração para o fim de que
esta movimentasse sua conta, fizesse saques e lhe proporcionasse outras facilidades no
seu dia a dia. Sua filha, no entanto, dirigiu-se à agência bancária e sacou todo o dinheiro
que a mãe mantinha em aplicações financeiras (vantagem ilícita em prejuízo alheio).
Incorreu, portanto, no art. 171, caput, do CP. Ocorre que o crime foi praticado por filha
contra mãe e, nos termos do art. 181, II, do CP, ainda que se trate de adoção, está-se
diante de hipótese de escusa absolutória de caráter pessoal, razão pela qual fica
afastada a possibilidade de se aplicar sanção penal a Paula Rita. Gabarito "A"
37. Em 7 de fevereiro de 2010, Ana, utilizando-se do emprego de grave ameaça,
constrange seu amigo Lucas, bem-sucedido advogado, a com ela praticar ato libidinoso
diverso da conjunção carnal. Em 7 de agosto de 2010, Lucas comparece à delegacia
policial para noticiar o crime, tendo sido instaurado inquérito a fim de apurar as
circunstâncias do delito. A esse respeito, é correto afirmar que o promotor de justiça
(A)deverá oferecer denúncia contra Ana pela prática do crime de estupro, haja vista que,
com a alteração do Código Penal, passou-se a admitir que pessoa do sexo masculino
seja vítima de tal delito, sendo a ação penal pública incondicionada.
(B)deverá pedir o arquivamento do inquérito por ausência de condição de
procedibilidade para a instauração de processo criminal, haja vista que a ação penal é
pública condicionada à representação, não tendo a vítima se manifestado dentro do
prazo legalmente previsto para tanto.
(C)deverá oferecer denúncia contra Ana pela prática do crime de atentado violento ao
pudor, haja vista que, por se tratar de crime hediondo, a ação penal é pública
incondicionada.
(D)nada poderá fazer, haja vista que os crimes sexuais, que atingem bens jurídicos
personalíssimos da vítima, só são persequíveis mediante queixa-crime.
A: é fato que, com as alterações implementadas nos crimes sexuais pela Lei 12.015/09,
a pessoa do sexo masculino passou também a ser vítima do crime de estupro – art. 213,
CP. Ocorre que, também por conta das alterações geradas por essa lei, a ação penal, que
antes era, em regra, de iniciativa privada, passou a ser pública condicionada a
representação. É o que dispõe o art. 225, caput, do CP. Será, no entanto, pública
incondicionada quando se tratar de vítima menor de 18 anos ou de pessoa vulnerável,
nos termos do art. 225, parágrafo único, do CP; B: sendo a ação penal pública
condicionada a representação (art. 225, caput, do CP), dispõe a vítima, no caso Lucas,
do prazo de 6 (seis) meses para oferecer a representação (art. 38, caput, do CPP).
Embora se trate de um prazo processual, sua contagem deve obedecer ao que estabelece
o art. 10 do CP, ou seja, conta-se como prazo penal, visto que tem o condão de gerar a
extinção da punibilidade. Assim sendo, considerando-se que Lucas veio a saber da
identidade do autor do crime de que foi vítima na data dos fatos (eram amigos), deve-se,
na contagem do prazo, incluir o dia do começo e excluir o do vencimento. Dessa forma,
teremos que o termo final do prazo será o dia 6 de agosto de 2010. Em 7 de agosto de

2010, quando Lucas comparece à delegacia para relatar os fatos, nada mais há a fazer, já
que operou-se a decadência, que constitui uma das causas de extinção da punibilidade –
art. 107, IV, CP. Por não ter Lucas se manifestado dentro do prazo de que dispunha para
tanto (seis meses), o inquérito instaurado pela autoridade policial deverá ser arquivado a
pedido do promotor de justiça; C: o art. 214 do CP, que definia o crime de atentado
violento ao pudor, foi revogado pela Lei 12.015/09; D: no panorama atual, a ação penal
nos crimes sexuais é, em regra, pública condicionada a representação – art. 225, caput,
do CP. Gabarito "B"

DIREITO DO CONSUMIDOR

38. Para fins de aplicação do regime jurídico do CDC, é INCORRETO afirmar:
(A)Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
(B)Consumidor é somente a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final.
(C)A coletividade de pessoa, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo, é consumidora.
(D)A pessoa física ou jurídica de direito público, que desenvolve atividade de produção,
montagem e transformação de produtos ou prestação de serviços é fornecedora.
A: correta (art. 3o, § 2o, do CDC): B: incorreta, pois há outros consumidores equiparados,
como a “coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo” (art. 2o, parágrafo único, do CDC), as “vítimas do evento”, ou
seja, as vítimas de um acidente de consumo (art. 17 do CDC), e as “pessoas
determináveis ou não, expostas às práticas” abusivas (art. 29 do CDC): C e D: corretas
(art. 3o, caput, do CDC). Gabarito "B"
39. Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor a respeito do direito do consumidor.
(A) É direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos
e serviços, o que inclui a especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade e preço e a explicitação dos riscos relacionados a produtos e
serviços.
(B) O consumidor tem direito à efetiva reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos.
(C) É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, incluindo-se a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente.
(D) O consumidor tem direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais, mas não à revisão delas em razão de fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas.
A: está de acordo com o CDC (art. 6º, III, do CDC); B: está de acordo com o CDC (art.
6º, VI, do CDC); C: está de acordo com o CDC (art. 6º, VIII, do CDC); D: NÃO está de
acordo com o CDC, pois o consumidor também tem direito à revisão de cláusulas em
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6º, V, do
CDC). Gabarito “D”

40. Acerca das práticas comerciais dispostas no Código de Defesa do Consumidor,
assinale a alternativa correta.
(A) O consumidor tem o direito de receber o dobro do que tenha pagado em excesso,
acrescido de juros e correção monetária, no caso de cobrança indevida, salvo hipótese
de engano justificável.
(B) Não se trata de conduta ilícita quando o fabricante de produtos duráveis condicione
o fornecimento de seus produtos à prestação de determinados serviços.
(C) Denomina-se publicidade abusiva a comunicação de caráter publicitário
inteiramente falsa que induza a erro o consumidor.
(D) Deve efetuar o pagamento do respectivo preço o consumidor que receber produto
em sua residência, quando, mesmo sem solicitação, não devolvê-lo.
A: correta (art. 42, p. ún., do CDC); B: incorreta, pois a venda casada é considerada
prática abusiva (art. 39, I, do CDC); C: incorreta, pois a situação descrita é um dos
casos de publicidade enganosa (art. 37, § 1º, do CDC); D: incorreta, pois, nesse caso, a
lei equipara a remessa do produto à amostra grátis (art. 39, p. ún., do CDC). Gabarito
“A”

