ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DE SANTA CATARINA - PROVA TIPO
“A”
DIA: 19/10/2002
01) É CORRETO afirmar, de acordo com o que prescreve o Estatuto da Advocacia e da

OAB.
O Advogado inscrito na OAB-SC, nomeado e empossado como Desembargador do Tribunal
de Justiça deste Estado, na vaga reservada ao Quinto Constitucional, deverá ter a seguinte
situação junto à Seccional:

A.(
B.(

) Terá cancelada sua inscrição na OAB-SC, em razão da incompatibilidade.
) Continuará inscrito na OAB-SC e exercendo a advocacia, ficando porém impedido
de advogar contra a fazenda que o remunera.

C.(

) Continuará inscrito na OAB-SC e exercendo livremente a advocacia, ficando porém
impedido de advogar perante o TJ-SC.

D.(

) Ficará licenciado da advocacia, até seu efetivo desligamento do TJ-SC.

02) É CORRETO afirmar, de acordo com o que prescreve o Estatuto da Advocacia e da

OAB.
São atividades privativas da advocacia:
A.( ) As atividades de consultoria e assessoria em geral.
B.( ) A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário.
C.( ) Impetração de Habeas Corpus, em qualquer instância ou tribunal.
D.( ) Elaborar os atos constitutivos de quaisquer pessoas jurídicas.

03) É CORRETO afirmar, de acordo com o que prescreve o Estatuto da Advocacia e da

OAB.
A.(

) São anuláveis os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na
OAB, sem prejuízo das sanções penais.
B.( ) O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar alguns atos privativos de
advogado, desde que em conjunto e sob a responsabilidade deste.
C.( ) São também anuláveis os atos praticados por advogados impedidos, porém somente no
âmbito do impedimento.

D.(

) A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar, sem
exceção, quaisquer atos judiciais lícitos, em defesa do interesse do cliente.

04) É CORRETO afirmar, de acordo com o que prescreve o Estatuto da Advocacia e da

OAB.
A.(
B.(
C.(
D.(

) A incompatibilidade desaparece quando o ocupante de cargo ou função que a
imponha deixa de exercê-la temporariamente.
) Os militares de qualquer natureza, desde que na ativa, estão impedidos de
advogar contra a fazenda correspondente que os remunera.
) A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento, a proibição
parcial do exercício da advocacia.
) Os docentes dos cursos jurídicos estão impedidos de advogar, mesmo que
ativamente, para as entidades em que vinculados.

05) Você é advogado de uma determinada associação, e patrocina causas de todos ao

associados. Recentemente, você foi informado de que alguns associados não estão mais
pagando a mensalidade estipulada.
Com base no descrito, e nos regramentos Estatutários da OAB, você:
A.(
B.(
C.(
D.(

) Não pode patrocinar as ações de cobrança das contribuições em atraso,
simultaneamente com as outras causas em andamento.
) Só poderá efetuar a cobrança judicial se substabelecer para outro advogado,
antes da primeira audiência da ação de cobrança.
) Por ser a atuação em diferentes áreas do direito, poderá patrocinar ambas as
ações.
) Não pode patrocinar; mas, para não perder o cliente, pode convidar um sócio de
sua sociedade de advogados para patrocinar as ações de cobrança contra os
associados.

06) Você é advogado e recebe um cliente que lhe explica um caso, mas você constata que a

ação é inviável, por causa da prescrição.
Com base no descrito, e nos regramentos Estatutários da OAB, você:

A.( ) Informa ao cliente e não ajuíza a ação, mas indica um colega que certamente
ajuizará a mesma.
B.( ) Informa ao cliente e ajuíza a ação na esperança de que a parte contrária não
perceba o detalhe.
C.( ) Não informa ao cliente e ajuíza a ação, na esperança de que a parte contrária não
perceba o detalhe.
D.( ) Informa ao cliente e não ajuíza a ação, por causa dos riscos da mesma.
07) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que prescreve o Código de Ética e

disciplina da OAB.
A.(
B.(

C.(
D.(

) O anúncio publicitário pode conter o valor a ser cobrado para determinados
serviços, desde que este respeite a tabela de honorários da OAB.
) O advogado pode fazer publicação de seus serviços através de outdoor,
desde que informe o seu número na OAB e apenas indique as suas especialidades
profissionais.
) O advogado pode fazer publicidade discreta no Brasil, em língua espanhola;
caso o texto seja pequeno, não é obrigatória a tradução.
) O advogado deve abster-se de debater, em qualquer veículo de divulgação,
causa sob seu patrocínio ou sob patrocínio de colega.

08) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que prescreve o Código de Ética e

disciplina da OAB.
A.(
B.(

C.(

D.(

) O Tribunal de Ética e Disciplina deverá sempre se reunir pelo menos duas vezes a
cada trinta dias.
) O Tribunal de Ética e Disciplina é competente para mediar e conciliar, nas
questões que envolvam controvérsias surgidas quando da dissolução de sociedade de
advogados.
) A falta ou inexistência no Código de Ética e Disciplina de definição ou
orientação sobre questão ética profissional, que seja relevante para o exercício da
advocacia ou dele advenha, enseja consulta e manifestação do Tribunal de Ética e
Disciplina, Conselho Estadual ou do Conselho Federal.
) O processo Disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação dos
interessados, que, para salvaguardar seu direitos, poderão não se identificar.

09) Analise as afirmativas abaixo.
I - Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado.

II - Tomada de Preço é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
III - É permitida, por ato específico emanado do Poder Executivo, a criação de outras
modalidades de licitação ou a combinação das referidas nesse artigo.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I e II estão corretas.
) As afirmativas II e III estão corretas.
) Somente a afirmativa I está correta.
) Somente a afirmativa II está correta.

10) Analise as afirmativas abaixo.
I - Aplica-se o regime geral de previdência social ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo
em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público.
II - É garantido somente aos servidores públicos civis o direito à livre sindicalização.

III - A fixação dos padrões remuneratórios do Serviço Público observará a natureza, o grau
de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(

) Todas as afirmativas estão corretas.
) As afirmativas II e III estão corretas.
) As afirmativas I e II estão corretas.

D.(

) Somente a afirmativa II está correta.

11) Analise as afirmativas abaixo.
I - Para fins de reforma agrária, pode ocorrer desapropriação na média propriedade improdutiva,
desde que seu proprietário possua outras.
II - Aquele que possuir como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados,
por 10 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou
rural.

III - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização,
podendo ela ocorrer em títulos da dívida pública.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I e II estão corretas.
) Somente a afirmativa I está correta.
) As afirmativas II e III estão corretas.
) As afirmativas I e III estão corretas.

12) Analise as afirmativas abaixo.

I - O conjunto de procedimentos utilizados pela Administração, para o adequado registro
de seus atos, controle de seus agentes e solução de controvérsias com os administrados,
denomina-se Processo Administrativo.
II - A doutrina do Ato Administrativo é fundamentada, dentre outras, pela Teoria dos Motivos
De-terminantes, segundo a qual o motivo do Ato Administrativo deve evidenciar

compatibilidade com a situação fática que o gerou.

III - Decorre originalmente
administrativo.

da

Lei,

a

competência para a prática do ato

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas I e II estão corretas.
) As afirmativas II e III estão corretas.
) Todas as afirmativas estão corretas.

13) Analise as afirmativas abaixo.
I - No âmbito da Estrutura Administrativa do Estado, o controle do ato administrativo é
compartilhado pelos denominados Três Poderes, através de seus órgãos controladores
internos.
II - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, excluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
III - É uma função típica da Administração Pública, dentre outras, o exercício dos atos relacionados
com a Polícia Administrativa.

IV - Mediante contrato a ser firmado entre seus ad-ministradores e o Poder Público, a
autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(

) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

D.(

) As afirmativas I, II e III estão corretas.

14) Analise as afirmativas abaixo.
I - Um Policial Civil é um Agente Político.

II - Uma Resolução é um Ato Administrativo ema-nado de órgão colegiado.
III - É da órbita da reserva legal a atribuição de competências administrativas.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas II e III estão corretas.
) As afirmativas I e II estão corretas.
) As afirmativas I e III estão corretas.
) Somente a afirmativa III está correta.

15) Analise as afirmativas abaixo.

I - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
II - Lei Complementar disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente a disciplina da representação contra o exercício
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.

III - Os vencimentos referentes aos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas II e III estão corretas.
) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas I e II estão corretas.
) Somente a afirmativa I está correta.

16) Analise as afirmativas abaixo.

I - São cláusulas necessárias em todo contrato administrativo as que estabelecem o
crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria econômica.
II - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de, nos casos de serviços essenciais,
ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto
do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas
contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato
administrativo.
III - A Administração poderá receber, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato, desde que haja abatimento proporcional do
valor contratado.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas II e III estão corretas.
) As afirmativas I e II estão corretas.
) Somente a afirmativa II está correta.

17) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que prescreve o Código Civil

(Lei 3.071, de 01/01/1916).
A.(
B.(
C.(
D.(

) Muda-se o domicílio, transferindo-se a residência, com ou sem a intenção manifesta
de o mudar.
) O surdo-mudo, podendo
ou não exprimir sua vontade, é considerado
absolutamente incapaz.
) A pessoa que conta com 17 anos de idade e que não for emancipada é
considerada “absolutamente incapaz”.
) Com o regular casamento civil, cessa incapacidade do menor.

18) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que prescreve o Código Civil

(Lei 3.071, de 01/01/1916).
A.(
B.(
C.(
D.(

) Os prazos sempre são considerados excluindo-se o dia do começo e incluindo o
do vencimento.
) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra seu herdeiro.
) O ato anulável pode ser ratificado pelas partes, em qualquer caso. A
ratificação retroage à data do ato.
) Os menores de 16 (dezesseis) anos podem ser admitidos como testemunhas,
em casos especiais.

19) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que prescreve o Código Civil

(Lei 3.071, de 01/01/1916).
A.( ) Não sendo convencionado entre as partes, vigorará, quanto aos bens entre os
cônjuges, o regime da comunhão universal.
B.( ) É nula a nomeação de tutor pelo pai que, ao tempo da sua morte, não tenha o
pátrio poder.
C.( ) Os tutores podem ser dispensados de apresentar contas, se assim determinaram
os pais dos tutelados.
D.( ) Podem escusar-se da tutela os militares da reserva.

20) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que prescreve o Código Civil

(Lei 3.071, de 01/01/1916).
A.(
B.(
C.(
D.(

) Ocorre novação, quando o credor recebe coisa que não seja dinheiro, e substituição
da prestação que lhe era devida.
) O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso de esbulho ou turbação.
) Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa, antes de
receber o preço.
) O tutor não pode comprar, salvo em hasta pública, qualquer bem deixado à sua
guarda ou administração.

21) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que prescreve o Código Civil

(Lei 3.071, de 01/01/1916).
A.(
B.(
C.(
D.(

) No testamento particular devem intervir cinco testemunhas, além do testador.
) A sucessão abre-se no lugar onde a maioria dos herdeiros tiver domicílio.
) A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: cônjuge sobrevivente >
descendentes > ascendentes > colaterais > Município, Distrito Federal, ou União.
) Na sucessão, o direito de representação dá-se na linha reta descendente ou
ascendente, mas nunca na transversal.

22) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que prescreve o Código de Defesa

do Consumidor (Lei 8.078, de 11/09/1990).
A.(
B.(
C.(
D.(

) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em
quarenta e cinco dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis.
) A pessoa jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
é considerado Consumidor.
) A inserção de cláusula no formulário desfigura a natureza de adesão do contrato.
) A pessoa jurídica pública não é considerada Fornecedor de produtos ou
serviços.

23) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que prescreve o Estatuto da

Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13/07/1990).
A.(

B.(
C.(
D.(

) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas,
através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos.
) A falta ou carência de recursos materiais é motivo suficiente para a perda do pátrio
poder.
) Em certos casos, é admitida a adoção, através de procuração.
) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, mesmo
na condição de aprendizes.

24) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o que prescreve a chamada LEI DE

LOCAÇÕES (Lei 8.245, de 18/10/1991).
A.(
B.(
C.(
D.(

) A cobrança antecipada de alugueres só é válida, independente do tipo de locação, se
disposta em contrato.
) Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação que o locador tem para
reaver o imóvel será a de despejo ou cobrança.
) É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia, num
mesmo contrato de locação.
) O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de
vênia conjugal, se igual ou superior a cem meses.

25) Analise as afirmativas abaixo sobre locação não-residencial.

I - No caso de sublocação total do imóvel, o direito à renovação do contrato só poderá
ser exercido pelo sublocatário.
II - A ação renovatória do contrato poderá ser proposta até o prazo de 30 (trinta) dias
anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.
III - O locador, dentre outras hipóteses, não estará obrigado a renovar o contrato, se o
imóvel vier a ser utilizado para uso próprio em outro ramo do locatário.
IV - O direito à renovação do contrato não poderá ser exercido pelos cessionários da
locação.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(

B.(
C.(
D.(

) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

) Somente a afirmativa I está correta.
) Somente afirmativa II está incorreta.
) Somente a afirmativa III está correta.

26) Analise as afirmativas abaixo, acerca de contratos comerciais.

I - O mútuo mercantil é empréstimo mercantil, quando a coisa emprestada for
considerada gênero comercial, ou destinada a uso comercial, e pelo menos o mutuário
é comerciante.
II - No contrato de arrendamento mercantil (leasing), o arrendatário transfere o domínio
resolúvel do bem ao arrendador, mantendo-se na posse indireta do bem.
III - A opção pela renovação do contrato de arrenda-mento mercantil (leasing), findo o
prazo contratual, dependerá de mútuo consentimento entre arrendador e arrendatário.
IV - A fiança é reputada mercantil quando somente o afiançado ou somente o fiador for
comerciante.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
) Somente a afirmativa I está correta.
) Todas as afirmativas estão incorretas.
) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

27) Assinale a alternativa CORRETA.

Com a convolação da concordata preventiva em falência:
A.(
B.(
C.(

D.(

) Somente os credores posteriores à concordata deverão apresentar a declaração de seus
respectivos créditos no prazo designado pelo juiz.
) Todos os credores deverão apresentar suas respectivas declarações de crédito no
prazo designado pelo juiz.
) Os credores quirografários sujeitos aos efeitos da concordata não estarão obrigados a
apresentar suas respectivas declarações de crédito no prazo designado pelo juiz.

) Somente estarão sujeitos aos efeitos da falência os créditos sujeitos à concordata.

28) Assinale a alternativa INCORRETA.

O protesto do título não é obrigatório:
A.(

) Para a execução do emitente de nota promissória vencida e não paga.

B.(

) Para a execução do emitente de cheque devolvido pela falta de provisão de
fundos.
) Para a execução do sacado de duplicata mercantil sem aceite.
) Para a execução do avalista do emitente de nota promissória vencida e não
paga.

C.(
D.(

29) Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com a legislação vigente.

A.(
B.(
C.(

) A patente é indivisível e improrrogável.
) A patente é intransferível.
) A defesa da patente só poderá ser exercida pelo seu titular, não cabendo ao
licenciado exercê-la exclusivamente.
D.( ) O INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) não poderá propor ação de
nulidade da patente.

30) Analise as afirmativas abaixo, de acordo com a legislação vigente sobre sociedade

anônima.
I - O número de ações preferenciais, sem direito a voto, da sociedade a ser constituída
(nova) não poderá ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do total das ações emitidas.
II - O resgate de ações poderá ser autorizado pelo estatuto social, mediante a aplicação de
lucros ou reservas, sem redução do capital social, ocasião em que o valor nominal das
ações permanecerá necessariamente o mesmo.
III - A deliberação assemblear de propor ação de responsabilidade civil contra determinado
ad-ministrador da companhia implica o impedimento do exercício da administração,
por parte dele, bem como sua substituição a ser deliberada na mesma assembléia.
IV - O administrador acionista que não integralizou todas as ações por ele subscritas responde
solidariamente pelas obrigações que contrair em nome da companhia, ainda que praticados
em ato regular de gestão.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(

D.(

) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
) Todas as afirmativas estão corretas.
) As afirmativas II, III e IV estão corretas.

) Somente a afirmativa II está incorreta.

31) Assinale

a alternativa
responsabilidade limitada.

A.(
B.(

CORRETA, acerca

das sociedades por quotas de

) Se o gerente for sócio minoritário, dependerá de autorização expressa dos
demais sócios para delegar o uso da firma social.
) Os gerentes só poderão delegar o uso da firma social, quando o contrato social o
permitir expressamente.

C.(

) Somente o sócio-gerente majoritário poderá delegar o uso da firma social, quando o
contrato social não contiver oposição.

D.(

) Os gerentes poderão delegar o uso da firma social, quando o contrário social
não contiver oposição.

32) Analise as afirmativas abaixo, de acordo com a legislação vigente.
I - Poderão ser arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins apenas
os atos das sociedades empresárias cujo objeto social corresponda a atos de comércio.

II - A proteção ao nome empresarial de uma sociedade, circunscrita à unidade federativa
de jurisdição da Junta Comercial, independe de registro específico para essa finalidade,
decorrendo automaticamente do arquivamento na respectiva Junta Comercial do seu
ato constitutivo ou das alterações desses atos que impliquem alteração do nome.
III - A extensão da proteção do nome empresarial de uma sociedade para outras unidades

federativas, fora da jurisdição da Junta Comercial onde foram arquivados seus atos
constitutivos ou alterações que impliquem modificação de nome, depende de
requerimento específico da empresa interessada.
IV - No objeto da sociedade mercantil deverá constar a atividade econômica eventualmente
indicada no nome empresarial.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) Todas as afirmativas estão corretas.
) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
) Somente a afirmativa I está incorreta.
) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

33) Analise as afirmativas abaixo, considerando o Texto Constitucional.
I - A soberania popular é exercida, além de outras formas, através do sufrágio universal e do voto
direto e secreto.

II - São direitos e garantias individuais: liberdade de manifestação de pensamento, direito
de petição, direito de herança, devido processo legal, direito de associação sindical.
III - A pluralidade política é um princípio de direito internacional que o Brasil adota em suas
relações internacionais.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas II e III estão corretas.
) As três afirmativas estão corretas.
) As afirmativas I e III estão corretas.
) Somente a afirmativa I está correta.

34) Analise as afirmativas abaixo, considerando o Texto Constitucional.
I - As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a
delegação ao Congresso Nacional.
II - Os Estados possuem competência legislativa concorrente para legislarem sobre direito
econômico.
III - Compete ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao
consumidor.

Assinale a alternativa CORRETA.

A.(
B.(

) Todas as afirmativas estão corretas.
) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

C.(

) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

D.(

) Somente a afirmativa II está correta.

35) Analise as afirmativas abaixo, considerando o Texto Constitucional.
I - Os direitos e garantias fundamentais somente podem ser modificados pelo Poder
Constituinte Originário.
II - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia.
III - A União, no âmbito da legislação complementar, é competente somente para estabelecer
normas genéricas.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(

) Todas as afirmativas estão corretas.
) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

D.(

) Somente a afirmativa II está correta.

36) Analise as afirmativas abaixo, considerando o Texto Constitucional.

I - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de doze ministros, nomeados pelo Presidente
da República, dentre cidadãos maiores de trinta anos de idade, de notável saber

jurídico e reputação ilibada.
II - O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar, originariamente, o habeas
corpus, quando o ato de coação emanar de decisão colegiada de Tribunal Superior.
III - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações
declara-tórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão
eficácia erga omnes e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário
e ao Poder Executivo.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas II e III estão corretas.
) As afirmativas I e II estão corretas.
) Somente a afirmativa II está correta.

37) Analise as afirmativas abaixo, considerando o Texto Constitucional.
I - Incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas por Ato Normativo exarado pelo Poder Executivo, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
II - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais.

III - São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações
discrimina-tórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(

D.(

) Somente a afirmativa II está correta.
) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas I e II estão corretas.

) Somente a afirmativa III está correta.

38) Analise as afirmativas abaixo, considerando o Texto Constitucional.

I - Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, em grau de recurso, nos
crimes comuns, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados.
II - É competência do Superior Tribunal de Justiça o julgamento, em recurso ordinário, das causas
em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro,
Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

III - Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os

mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I e II estão corretas.
) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas II e III estão corretas.
) Somente a afirmativa III está correta.

39) Analise as afirmativas abaixo, considerando o Texto Constitucional.

I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, podendo esta participar do Sistema Único de
Saúde de forma complementar.

III - As ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado, dentre outras diretrizes, a
partir da centralização, com direção única em cada esfera de governo.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(

B.(
C.(
D.(

) Somente a afirmativa II está correta.

) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas II e III estão corretas.
) As afirmativas I e II estão corretas.

40) Analise as afirmativas abaixo, considerando o Texto Constitucional.

I - É assegurada a eleição de um representante dos empregados, nas empresas com mais
de duzentos empregados, com a finalidade exclusiva de promover o entendimento
direto entre empregadores e empregados, nos assuntos relacionados às condições
laborais.
II - É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social, o seguro de vida, a cargo do empregador, sem excluir a
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

III - São direitos sociais a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de
saúde, higiene e segurança, a proteção em face da automação, na forma da lei, dentre
outros estatuídos na Lei Maior.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I e II estão corretas.
) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas II e III estão corretas.
) Somente a afirmativa I está correta.

41) Considere as seguintes afirmações, sobre os crimes culposos:
I - A culpa concorrente da vítima não exclui a do acusado.

II - É possível a tentativa de crime culposo.
III - Para a configuração dos delitos culposos não se dispensa a previsibilidade do
resultado.
IV - A imprudência resulta da falta de aptidão técnica.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas II e IV estão corretas.
) As afirmativas I e II estão corretas.
) As afirmativas III e IV estão corretas.

42) A regra que veda ao legislador, em matéria penal, estabelecer incriminações vagas e

indeterminadas, decorre do princípio da:
I - culpabilidade.
II - igualdade e proporcionalidade.
III - humanidade da pena.
IV - legalidade.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(

) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
) Somente a afirmativa IV está correta.
) As afirmativas I, II e III estão corretas.

D.(

) As afirmativas II, III e IV estão corretas.

43) O resultado é imprescindível para a consumação dos crimes culposos:

I - de mera conduta.
II - crimes próprios e formais.
III - comissivos próprios ou de pura omissão.

IV - omissivos impróprios ou comissivos por omissão.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas II e III estão corretas.
) As afirmativas I e IV estão corretas.
) Somente a afirmativa IV está correta.
) As afirmativas III e IV estão corretas.

44) Analise as afirmativas abaixo, em relação a Erro de Tipo. Erro de Tipo consiste:

I - na omissão penalmente relevante.
II - em o sujeito agir em legítima defesa ou estado de necessidade.

III - na possibilidade de ocorrer uma segunda causa que determine a ocorrência do
resultado.
IV - na inexistência, por parte do agente, da intenção de agir segundo o tipo objetivo, ou
seja, o agente ficará isento de pena se seu erro for justificado pelas circunstâncias.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) Somente a afirmativa IV está correta.
) As afirmativas II e IV estão corretas.
) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas III e IV estão corretas.

45) Em relação ao Arrependimento Eficaz, pode-se afirmar que:

I - se consubstancia, quando o agente se detém no caminho do crime, após ter obtido um
resultado.
II - é um iter que pode ser fracionado, configurando a forma tentada.
III - se trata de um crime unissubsistente, ou seja, o ato é praticado e o crime está
consumado.
IV - se consubstancia, quando o agente volta atrás, após haver atuado no sentido de se obter
um resultado.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(

B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I e IV estão corretas.

) Somente a afirmativa I está correta.
) Somente a afirmativa IV está correta.
) As afirmativas II e III estão corretas.

46) Pode-se afirmar que o Crime Putativo:

I - é o delito imaginário, aquele que existe somente na imaginação do agente.
II - é o delito que a lei exige que o objeto seja impróprio de forma absoluta.
III - é o tipo de meio utilizado que nunca promoverá a consumação do crime.
IV - é o delito em que o meio empregado é absolutamente ineficaz, mas apenas
relativamente ineficaz.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) Somente a afirmativa II está correta.
) Somente a afirmativa I está correta.
) As afirmativas II e IV estão corretas.
) As afirmativas I e III estão corretas.

47) ALFA

foi julgado e cumpre pena por determinado crime. Após algum tempo,
sobrevém lei nova que prevê uma atenuante. Trata-se de um caso no qual se aplicará:

I - o Princípio da Isonomia e o Princípio da Dignidade Humana.
II - as circunstâncias atenuantes, com o Princípio da Excepcionalidade.
III - o Princípio da Retroatividade Benéfica, de forma incondicional, para favorecer o
condenado.
IV - o Princípio da Reserva Legal, com o Princípio da Irretroatividade da Lei Penal.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(

) Somente a afirmativa III está correta.
) Somente a afirmativa IV está correta.

C.(

) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

D.(

) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

48) ALFA, com dezesseis anos de idade, mata GAMA, com diversos tiros. Considerando a

idade do agente, pode-se afirmar que:
I - ALFA figura como sujeito ativo de ação punível, por não possuir qualidades
necessárias que não conduzem o agente à realização do tipo.
II - ALFA figura como sujeito passivo de ação punível, pela presença do elemento
culpabilidade.
III - ALFA figura como sujeito ativo de ação punível, embora ausente o elemento
culpabilidade, com seu pressuposto - a imputabilidade.
IV - ALFA figura como sujeito passivo de ação punível, por possuir qualidades necessárias
que o conduzem à realização do tipo.
Assinale a alternativa CORRETA:
A.(
B.(

) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
) Somente a afirmativa II está correta.

C.(
D.(

) Somente a afirmativa III está correta.
) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

49) Em determinado processo cível que segue sob o rito ordinário, foi designada Audiência de
Instrução e Julgamento para o dia 24 de dezembro de 2002, sem fixação de data para o
depósito do rol de testemunhas.

Assinale a alternativa que indica o último dia para o depósito em cartório, do rol de
testemunhas.
A.(
B.(
C.(
D.(

) Dia 19, quinta-feira.
) Dia 13, sexta-feira.
) Dia 12, quinta- feira.
) Dia 18, quarta-feira.

50) De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa CORRETA.

A.(
B.(
C.(

D.(

) Não há reexame necessário para sentenças que versem sobre valores de 80
salários mínimos, vendido o Município, mesmo de embargos à execução fiscal.
) Estão sujeitas ao reexame necessário, entre outras, as sentenças proferidas
contra a União, o Estado, O Município e aquela que anular o casamento.
) A petição de Agravo de Instrumento contra inadmissão de recurso
extraordinário será dirigida à presidência do Tribunal de Origem, juntamente com o
comprovante do pagamento das custas e de despesas postais.
) Interposto o Agravo Retido, e ouvido o Agravado, no prazo de 10 (dez) dias, o juiz
poderá reformar sua decisão.

51) De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa CORRETA.

A.(
B.(
C.(
D.(

) É permitido ao Advogado retirar autos do processo em cartório, mesmo sem
assinar carga no livro competente.
) A citação será feita pelo correio, quando for ré pessoa de direito público, e nos
processos de execução.
) Toda execução para cobrança de crédito terá por base título executivo
extrajudicial, devida-mente líquido, certo e exigível.
) Interpostos os Embargos Infringentes, a secretaria do Tribunal abrirá vista ao
Recorrido, para só depois serem encaminhados ao Relator para apreciar sua
admissibilidade.

52) De acordo com o Código de Processo Civil, é CORRETO afirmar:

A.( ) Ante o caráter antecipatório das ações com pedido de Tutela Antecipada, é
defeso ao juiz conceder medida cautelar incidental do processo ajuizado.
B.( ) A Tutela Antecipada poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos
cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso.
C.( ) No Procedimento sumário, o réu é citado para contestar, no prazo de 15 dias,
devendo constar o rol de testemunhas e quesitos ao perito, se houver prova pericial.
D.( ) O advogado poderá a qualquer tempo renunciar ao mandato, permanecendo a
representação por mais 30 dias após a inequívoca comunicação ao Mandante.

53) De acordo com o Código de Processo Civil, é CORRETO afirmar:

A.(

) Em todos os casos em que houver recolhimento de importância em
dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou interessado, em conta especial
movimentada por ordem do juiz.
B.( ) Na produção da prova pericial, os Assistentes Técnicos oferecerão seus laudos no
prazo comum de 10 dias, após intimadas as partes da apresentação do parecer do
Perito.
C.( ) Desde que haja o requerimento da parte, o juiz deferirá a perícia, quando a prova
não depender de conhecimentos técnicos.
D.( ) O juiz fará a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por
exame pericial puderem ser provados.

54) De acordo com o Código de Processo Civil, é CORRETO afirmar:

A.( ) Observar-se-á o procedimento sumaríssimo nas causas cujo valor não exceder 20
(vinte) vezes o valor do salário mínimo.
B.( ) A execução provisória da sentença far-se-á do mesmo modo que a definitiva,
correndo por conta e responsabilidade do executado.
C.( ) Não poderá ser dispensada a caução na execução provisória da sentença, em casos de
créditos de natureza alimentar.
D.( ) Sendo inadmissível transação quanto ao direito discutido ou, discricionariamente, entender o
juiz improvável a obtenção da conciliação, pode o magistrado deixar de designar dia e hora
para a realização da Audiência Preliminar.

55) De acordo com o Código de Processo Civil, é CORRETO afirmar:

A.(

) No procedimento sumário existe a possibilidade de intervenção de terceiro,
fundada em contrato de seguro.
B.( ) A parte será intimada através de seu procurador, para prestar seu depoimento
pessoal, sendo que sua ausência lhe implicará a pena de confissão.
C.( ) Quando o exame pericial for requerido por ambas as partes, ou de ofício pelo juiz, a
remuneração do perito será rateada entre autor e réu.
D.( ) Sendo comum às partes o prazo, não há hipótese em que possam os advogados
retirar os autos do cartório.

56) De acordo com o Código de Processo Civil, é CORRETO afirmar:

A.( ) Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, ao conceder a tutela o juiz
fixará multa diária para o caso de descumprimento.
B.( ) Nos casos de extinção do processo, sem o julgamento do mérito, não há
hipótese em que o Tribunal possa julgar desde já o mérito.
C.( ) Quando os litisconsortes tiverem diferentes ad-vogados, os prazos para contestar e
recorrer serão contados em dobro.
D.(
) É ilícita a cumulação das ações de demarcação e de divisão de terras
particulares.

57) Em caso de ação penal pública condicionada à representação, o juiz:
I - poderá requisitar inquérito policial, desde que o faça no prazo de seis meses, contados da
data do fato.
II - deverá, após recebimento da representação formulada pela vítima, remeter esse instrumento à
autoridade policial, para que instaure o inquérito devido.

III - poderá requisitar, de ofício, a instauração de inquérito policial.
IV - não tomará nenhuma providência, porque não é titular de ação penal.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I e III estão corretas.
) Todas as afirmativas estão corretas.
) Somente a afirmativa II está correta.
) As afirmativas II e IV estão corretas.

58) Sendo o acusado menor de vinte e um anos de idade, porém emancipado, o

interrogatório:
I - não exige a nomeação de curador.
II - não exige a nomeação de curador, desde que a emancipação esteja registrada em cartório.

III - exige a nomeação de curador.
IV - exige a
cartório.

nomeação

de

curador, somente

se

a emancipação estiver registrada em

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) Todas as afirmativas estão corretas.
) Somente a afirmativa III está correta.
) As afirmativas I e II estão corretas.
) As afirmativas III e IV estão corretas.

59) É correto afirmar, em relação aos recursos no processo penal:

I - Cabe Carta Testemunhável da decisão que denega a apelação.
II - As razões devem acompanhar a petição de interposição, tanto no Código de Processo
Penal, como na Lei dos Juizados Especiais Criminais.

III - O rol de hipóteses de cabimento do recurso, em sentido estrito do Código de Processo
Penal, não é, segundo orientação dominante da jurisprudência, taxativo, admitindo-se
amplamente a analogia.
IV - O protesto por novo júri e os embargos infringentes, no Código de Processo Penal,
são recursos exclusivos do acusado, não podendo ser interpostos em favor da acusação.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas II e IV estão corretas.
) As afirmativas III e IV estão corretas.
) As afirmativas I, II e III estão corretas.
) As afirmativas I e IV estão corretas.

60) Decretada a suspensão do processo, por força de instauração de uma questão

prejudicial, a prescrição:
I - corre normalmente.
II - será suspensa, desde que reconhecida a questão prejudicial.

III - jamais é influenciada pela questão prejudicial.
IV - não correrá.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(

) As afirmativas II e IV estão corretas.
) Somente a afirmativa II está correta.

C.(
D.(

) As afirmativas I e III estão corretas.
) As afirmativas III e IV estão corretas.

61) De acordo com o Código de Processo Penal, toda pessoa poderá ser testemunha.

Assim, estão proibidos de depor:
I - os silvícolas.
II - os policiais e os semi-imputáveis.
III - as crianças e os adolescentes.
IV - as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão devam guardar
segredo, salvo se desobrigados pela parte interessada.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) Somente a afirmativa I está correta.
) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
) Somente a afirmativa IV está correta.
) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

62) A peça inicial da ação penal privada, também conhecida como ação penal de iniciativa

privada, é a:
I - portaria e denúncia.
II - representação e queixa-crime.
III - representação e denúncia.
IV - portaria e queixa-crime.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) Somente a afirmativa IV está correta.
) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
) Somente a afirmativa II está correta.
) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

63) Quando duas ou mais pessoas forem acusadas pelo mesmo delito, a competência

determinar-se-á pela:
I - natureza da infração.

II - continência.
III - distribuição.
IV - prevenção
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(

C.(
D.(

) Somente a afirmativa II está correta.
) Somente a afirmativa III está correta.

) Somente a afirmativa I está correta.
) Somente a afirmativa IV está correta.

64) Os fundamentos da prisão preventiva são:

I - garantia da ordem pública, prova da existência do crime e indícios suficientes de sua
autoria.
II - garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da
aplicação da lei.
III - garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, pelas leis de
organização judiciária, salvo para os de competência do Tribunal do Júri.
IV - garantia da ordem pública, segurança da aplicação da lei, por ser o acusado primário e
de bons antecedentes.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) Somente a afirmativa II está correta.
) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
) Somente a afirmativa III está correta.
) Todas as afirmativas estão corretas.

65) Analise as afirmativas abaixo, conforme a CLT.
I - Na execução trabalhista promovida por carta precatória, penhorados os bens, terá o
executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, que, quando versarem sobre vícios
contidos nos atos do juízo deprecado, serão julgados unicamente por esse juízo, mesmo que
os embargos tenham sido apresentados no juízo deprecante.

II - A liquidação de cálculos da execução e os embargos apresentados serão julgados em
uma só sentença, mesmo que os credores sejam trabalhistas e previdenciários.

III - O executado poderá pagar ao credor previdenciário o que entende devido, com reserva
daquilo que se apure na execução ex officio.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(
C.(
D.(

) As afirmativas I, II e III são falsas.
) A afirmativa I é verdadeira e as afirmativas II e III são falsas.
) A afirmativa I é falsa e as afirmativas II e III são verdadeiras.
) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

66) Analise as afirmativas abaixo, conforme a CLT.
I - O Agravo de Petição, em processo de execução de multa imposta por Turma do Tribunal
Regional do Trabalho, será processado e julgado pelo Tribunal Pleno do TRT.

II - O Recurso de Revista é recurso hábil para atacar decisão proferida pelo Tribunal
Regional do Trabalho, em embargos de terceiro incidentalmente proposto em execução
de sentença, in-dependendo da matéria versada nos embargos.
III - Nas causas insertas no procedimento sumaríssimo, o Recurso de Revista é admitido
por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do
Trabalho ou violação reflexa da Constituição Federal.
Assinale a alternativa CORRETA.
A.(

) As afirmativas II e III são falsas e a afirmativa I é verdadeira.

B.(
C.(

) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
) As afirmativas I , II e III são falsas.

D.(

) As afirmativas II e III são verdadeiras

e

a afirmativa I é falsa.

67) Assinale a alternativa CORRETA, segundo a CLT.

A.(

B.(
C.(
D.(

) As nulidades no processo trabalhista não serão declaradas senão por
provocação das partes, ressalvado o caso de nulidade fundada em incompetência, em
razão do lugar em que deverá ser decretada ex officio.
) A nulidade do ato não prejudicará os atos posteriores que dele sejam conseqüência.
) É vedado à parte interessada suscitar conflito de jurisdição, se já houver oposto,
na causa, exceção de suspeição.
) Nas causas sujeitas à jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas
exceções de suspeição ou incompetência, com suspensão do feito, sendo que as
decisões respectivas, quando terminativas do feito, são irrecorríveis de imediato.

68) Analise as afirmativas abaixo, segundo a CLT.
I - No processo de execução de prestações sucessivas por tempo indeterminado, inicialmente
computar-se-ão as prestações devidas, até a data da citação do executado.
II - Na cobrança judicial da contribuição sindical, as entidades sindicais gozam dos mesmos
privilégios da Fazenda Pública, para cobrança da dívida ativa, com exceção do foro especial.
III - A sentença normativa vigorará a partir da data da sua publicação, quando o dissídio for
ajuizado após os 60 (sessenta) dias que antecedem o termo final da convenção, acordo ou
sentença normativa vigente.

Assinale a alternativa CORRETA
A.(
B.(

C.(
D.(

) As afirmativas I, II e III são falsas.
) A afirmativa I é verdadeira e as afirmativas

II e III são falsas.

) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
) As afirmativas II e III são verdadeiras e a afirmativa I é falsa.

69) Analise as afirmativas abaixo, segundo a CLT.
I - Ao empregado sindicalizado é assegurada preferência para admissão nos trabalhos de

empresa que explore serviços públicos ou mantenha contrato com os poderes públicos.
II - O empregador de profissional liberal deixará de efetuar o desconto da contribuição sindical no
salário respectivo, desde que o empregado profissional liberal opte por pagar somente a
anuidade devida ao seu conselho profissional fiscalizador.
III - Os empregadores estão obrigados a descontar, na folha de pagamento dos seus empregados,
todas as contribuições devidas ao Sindicato, inclusive a contribuição sindical, quando por este
notificados.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(

) As afirmativas I e III são verdadeiras e a afirmativa II é falsa.
) As afirmativas I e II são falsas e a afirmativa III é verdadeira.

C.(

) As afirmativas I, II e III são falsas.

D.(

) A afirmativa I é verdadeira e as afirmativas II e III são falsas.

70) Analise as afirmativas abaixo, segundo a CLT.
I - As horas extras são indevidas aos gerentes que percebam salário de cargo de confiança, cuja
gratificação de função for inferior a 30% do valor respectivo ao salário efetivo.
II - Uma empresa que faça parte de um grupo industrial, sendo subordinada à empresa
controladora, tem responsabilidade subsidiária junto com esta, frente às relações de emprego
estabelecidas pela empresa controladora.
III - O trabalhador em mina de subsolo terá uma pausa de 15 (quinze minutos) para repouso, a
cada 3 (três) horas consecutivas de trabalho, sendo computada essa pausa na duração
normal de trabalho efetivo.

Assinale a alternativa CORRETA.
A.(
B.(

) A afirmativa III é falsa e as afirmativas I e II são verdadeiras.
) As afirmativas I, II e III são falsas.

C.(

) A afirmativa III é verdadeira e as afirmativas I e II são falsas.

D.(

) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

71) Assinale a alternativa que preenche respectiva e CORRETAMENTE as lacunas.
“O prazo legal é de: _____ para vista dos autos ao exceto a fim de contestar a exceção
de incompetência; _____ para designação de audiência de instrução e julgamento das exceções
de suspeição; _____ para apresentar defesa oral, em audiência; e _____ para efetivar o
pagamento ou a garantia da execução”.

A.(
B.(

) 24 horas; 48 horas; 20 minutos; 48 horas.
) 24 horas; 48 horas; 25 minutos; 24 horas.

C.(
D.(

) 48 horas; 24 horas; 25 minutos; 24 horas.
) 24 horas; 48 horas; 15 minutos; 48 horas.

72) Com base na CLT, assinale a alternativa

que preenche CORRETAMENTE as

lacunas.
“No procedimento sumaríssimo, as partes serão intimadas para manifestar-se sobre
laudo pericial no prazo _______ de ___ dias; apresentada a conta e tornada líquida, o juiz
poderá abrir às partes prazo ________ de ___ para impugnação fundamentada.”
A.(
B.(
C.(
D.(

) sucessivo, 10 (dez), comum, 10 (dez).
) comum, 5 (cinco), sucessivo, 10 (dez).
) comum, 5 (cinco), sucessivo, 5 (cinco).
) sucessivo, 5 (cinco), sucessivo, 10 (dez).

73) Assinale a alternativa CORRETA.

A obrigação tributária acessória é:
A.(
B.(
C.(
D.(

) uma obrigação de pagar o tributo.
) uma obrigação de dar.
) uma obrigação de fazer, não fazer ou tolerar.
) uma obrigação de pagar o tributo ou penalidade.

74) Assinale a alternativa CORRETA.

A.(

B.(

C.(

D.(

) Normas particulares não podem estabelecer quem será responsável pelo
pagamento do tributo. Eventual convenção nesse sentido não vale entre as partes, eis
que nula de pleno direito.
) Normas particulares podem estabelecer quem será responsável pelo pagamento do
tributo, mas essa convenção não é oponível à Fazenda Pública, que sempre exigirá o
tributo do sujeito passivo indicado pela lei.
) Normas particulares podem estabelecer quem será responsável pelo pagamento do
tributo, devendo a Fazenda Pública respeitar a convenção entre as partes, exigindo o
tributo daquele que o contrato estipular.
) Normas particulares podem estabelecer quem será responsável pelo pagamento do
tributo, devendo a Fazenda Pública respeitar a convenção entre as partes, exigindo o
tributo daquele que o contrato estipular, exceto se comprovada intenção dos
envolvidos em fraudar obrigação tributária.

75) Assinale a alternativa CORRETA.
A lei tributária, em sendo mais benéfica ao contribuinte, aplica-se retroativamente:

A.(

) Em qualquer caso, sendo ou não meramente interpretativa, independente de o
ato ter sido definitivamente julgado, desde que deixe de tratá-lo como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão.
B.( ) A lei tributária não pode ser aplicada retroativamente em nenhum caso, em razão do
princípio constitucional da irretroatividade.
C.( ) Em qualquer caso, sendo ou não meramente interpretativa, independente de o
ato ter sido definitivamente julgado, desde que lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
D.( ) Quando, tratando-se de ato não definitivamente julgado, deixe de defini-lo como
infração.

76) Assinale a alternativa CORRETA.
O Princípio da Anterioridade Tributária deve ser entendido como aquele que:

A.( ) Veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
B.( ) Veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do
início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado e depende de
autorização anual do Poder Legislativo, mediante previsão no orçamento.
C.( ) Veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes
do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
D.( ) Veda a cobrança de tributos que não sejam uniformes em todo o território
nacional.

77) Assinale a alternativa INCORRETA.

A.(

B.(
C.(
D.(

) Taxa é um tributo que pode ser instituído pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua
disposição.
) Taxa é um tributo vinculado, eis que, para sua exigência, é necessária atividade
estatal específica, relativa ao contribuinte.
) Taxa é um tributo que pode ser instituído em razão do exercício do poder de
polícia.
) Taxa é um tributo não vinculado, eis que, para sua exigência, independe de

qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

78) Assinale a alternativa INCORRETA.

A.(
B.(
C.(
D.(

) Remissão é a dispensa legal do crédito tributário já constituído. Abrange o
tributo e as penalidades.
) Isenção é a dispensa, pelo sujeito ativo da relação tributária, do tributo
que lhe seria devido, por mera liberalidade, através de lei.
) Anistia é a exclusão do crédito tributário relativo a penalidades.
) Não incidência é o obstáculo decorrente de regra da Constituição Federal
à incidência de regra jurídica de tributação.

79) Assinale a alternativa INCORRETA.
O Poder Executivo pode, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as
alíquotas:

A.(
B.(
C.(
D.(

) do Imposto sobre Produtos Industrializados.
) dos Impostos de Importação de produtos estrangeiros e de Exportação, para o
exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.
) do Imposto de renda e proventos de qualquer natureza.
) do Imposto sobre Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários.

80) Assinale a alternativa INCORRETA.
Na execução fiscal:

A.(
B.(
C.(

) A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não
a requerer por outra forma.
) A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único
documento, preparado inclusive por processo eletrônico.
) A produção de provas pela Fazenda Pública depende de requerimento na
petição inicial.

D.(

) A intimação
pessoalmente.

do

representante

judicial da Fazenda Pública será feita
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Gabarito da Prova Objetiva
Nº da Questão
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A
B
B
C
A
D
D
B
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A
B
D
A
A
C
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D
B
B
C
A
B
A
C
A
B
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A
D
Anulada
C
C
A
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A
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A
A
C
C
B
A
B
D
D
A
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A
A
D
B
C
B
D
C
A
B
B
C
C
Anulada
A
A
B

Tipo C
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C
D
B
C
B
C
A
B
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D
A
C
B
D
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A
C
C
A
C
A
D
B
D
C
D
A
D
B
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D
B
C
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D
C
A
B
C
B
D
A
D
C
C
B
C
B
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B
D
D
B
D
D
C
A
B
D
A
D
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A
Anulada
B
C
D
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B
A
D
A
C
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B
B
B
C
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D
D
D
C
A
B
C
B
D
A
D
D
C
C

A
A
D
D
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A
B
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B
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B
C
C
A
A
C
C
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B
B
B
A
A
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D
D
A
D
C
C
D
A
A
B
B
D
A
D
C
C
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B
A
A
A

D
D
B
A
B
C
D
D
A
C
D
A
B
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B
A
B
A
C
A
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B
D
D
A
C
A
B
C
D
A
C
B
B
A
D
C
C
A
C
A
C
C
A
B
D

C
C
C
B
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D
C
C
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B
A
D
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B
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B
A
D
D
C
C
D
B
A
D
A
B
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B
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C
C
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A
B
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