
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
REGIÃO NORDESTE

EXAME DE ORDEM – 2005.1

Prova Objetiva

INSTRUÇÕES

! Você está recebendo uma Folha Definitiva de Respostas e este Caderno contendo
100 questões.

! Preencha, com seu nome e número de inscrição, o espaço indicado na capa deste
Caderno.

! Caso seja autorizada sua saída da sala, deixe o Caderno fechado com a Folha Definitiva
de Respostas e a tira desta página dentro do Caderno.

! Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.

! Será anulada a questão em que for marcada mais de uma alternativa ou que estiver
totalmente em branco.

! Anote na coluna ao lado a alternativa que julgar certa e transcreva-a para a Folha
Definitiva de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta.

! Não rasure, não dobre e nem amasse a Folha Definitiva de Respostas. Não escreva
nada fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca indicada pode ser
lida pelas leitoras óticas, prejudicando o seu desempenho.

! A duração da prova é de 4 horas.

! É terminantemente proibido retirar-se do local do exame antes de decorrida 1 hora
após o seu início, qualquer que seja o motivo. Na hipótese de o candidato ausentar-se
sem que tenha decorrido o interregno de tempo indicado, a sua prova será anulada
e o mesmo não poderá levar a Folha Intermediária de Respostas.

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO.

13.03.2005
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CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA

01. Consoante as regras deontológicas fundamentais para a
advocacia, o advogado

(A) deve ser um defensor do Estado democrático de Direi-
to, da cidadania e da paz social.

(B) tem o dever de utilizar-se de sua influência pessoal na
magistratura em benefício de seus clientes.

(C) deve procurar entender-se diretamente com a parte
adversa, independentemente do assentimento do pa-
trono desta.

(D) deve abster-se de estimular a conciliação entre os liti-
gantes, permitindo o acesso à Justiça.

02. No exercício da advocacia e nas relações que o advogado
deve manter com o cliente,

(A) é inadmissível a recusa do patrocínio de pretensão por
meras orientações pessoais do advogado, anteriormente
por este adotadas.

(B) o advogado não deve advertir o cliente de que sua pre-
tensão apresenta riscos, posto que tal atitude constitui
empecilho ao livre acesso ao Judiciário.

(C) o substabelecimento do mandato, sem reserva de po-
deres, é ato pessoal (exclusivo) do advogado regular-
mente estabelecido para a causa.

(D) a revogação do mandato judicial por decisão imotiva-
da do cliente não o desobriga do pagamento das ver-
bas honorárias contratadas.

03. Na publicidade dos serviços de advocacia, o Código de Ética
e Disciplina da OAB em vigor permite

(A) a referência a títulos ou qualificações profissionais e
especialização técnico-científica.

(B) o anúncio, inclusive em outdoor, desde que com dis-
crição de conteúdo.

(C) a veiculação de fotos ou ilustrações, desde que se ob-
serve discrição quanto às dimensões.

(D) a menção à qualidade e estrutura da sede profissional,
proibido o anúncio de tabelas de valores do serviço.

04. Os honorários advocatícios devem ser fixados com mode-
ração, sendo vedada sua fixação com base

(A) na relevância e no vulto da pretensão.

(B) no tempo necessário para preparação e na possibilida-
de de ficar o advogado impedido de intervir em outros
casos.

(C) no valor da causa e na condição econômica favorável
do cliente.

(D) no valor de duplicatas a serem sacadas pelo advogado
contra o cliente e invariavelmente abaixo do valor fi-
xado em tabela oficial de honorários.

05. É atribuição do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB

(A) instaurar, de ofício, o processo disciplinar sobre ato
que considere passível de configurar infração ética.

(B) julgar definitivamente sobre a prática, por advogado,
no exercício de sua profissão, de crime punível com
prisão simples.

(C) representar as autoridades competentes para julgamen-
to, informando acerca da ocorrência de publicidade
advocatícia que fira a ética profissional.

(D) decidir acerca da divergência entre advogado e cliente
quanto à interposição de recurso de decisão judicial
na qual o cliente seja sucumbente.

ESTATUTO DA OAB E REGULAMENTO GERAL

06. No exercício da atividade privativa de advocacia,

(A) perante o Supremo Tribunal Federal, é necessária a
comprovação da experiência profissional de, no míni-
mo, 15 anos.

(B) fica proibida sua divulgação em conjunto com outra
atividade.

(C) perante os juizados especiais federais, é necessária a
prévia autorização judicial.

(D) inclui-se a propositura de qualquer ação judicial, ain-
da que se trate de habeas corpus.

07. São características essenciais da advocacia:

(A) a soberania, a indispensabilidade e a inamovibilidade.

(B) o sigilo profissional, a independência e a prescritibili-
dade.

(C) a representatividade, a secundariedade e a facultativi-
dade.

(D) o sigilo profissional, a inviolabilidade e a indispensa-
bilidade.

08. A reunião dos advogados em sociedades civis de prestação
de serviço de advocacia é admitida desde que

(A) o número de sócios não ultrapasse 100 advogados.

(B) o mesmo advogado não integre mais de uma socieda-
de de advocacia na mesma área territorial do respecti-
vo Conselho Seccional.

(C) o ato de constituição seja registrado perante os órgãos
próprios dos tribunais superiores (federais e estaduais).

(D) na hipótese de também se dedicar à prática mercantil,
haja o registro na respectiva Junta Comercial.
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13. Os créditos previdenciários devidos em decorrência de de-
cisão proferida pelos Juízes e Tribunais do Trabalho, resul-
tantes de condenação ou homologação de acordo,

(A) serão executados ex officio.

(B) serão executados mediante provocação da Procurado-
ria do INSS.

(C) serão executados a requerimento da Delegacia Regio-
nal do Trabalho.

(D) não serão executados por incompetência da Justiça do
Trabalho.

14. A compensação, ou retenção, poderá ser argüida

(A) em qualquer fase processual.

(B) somente em fase de execução.

(C) só em caso de condenação.

(D) só como matéria de defesa.

15. A interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal

(A) prejudicará a execução do julgado.

(B) não prejudicará a execução do julgado.

(C) caberá somente no procedimento sumaríssimo.

(D) caberá somente nos dissídios coletivos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

16. Da decisão que julgar extinta a punibilidade do acusado,
cabe o seguinte recurso:

(A) apelação.

(B) recurso em sentido estrito.

(C) agravo em execução.

(D) embargos de declaração.

17. Quais os efeitos possíveis em se tratando de recurso em
sentido estrito e agravo em execução?

(A) Devolutivo, regressivo e, em alguns casos, o suspen-
sivo.

(B) Só devolutivo.

(C) Regressivo e suspensivo sempre.

(D) Devolutivo, regressivo, extensivo e suspensivo sempre.

09. Quanto à denominação da sociedade de advogados, é per-
mitido

(A) o uso de nome fantasia, desde que não seja utilizado
nome que possa causar confusão ou erro na mente da
população.

(B) manter o uso do nome de sócio já falecido, desde que
essa possibilidade tenha sido prevista no ato constitu-
tivo ou modificativo da sociedade.

(C) o uso dos nomes de todos os advogados sócios, desde
que a nomenclatura composta não ultrapasse quatro
substantivos próprios.

(D) indicar, como acréscimo à advocacia, a especialização
profissional da sociedade, bem como eventual marca
ou símbolo.

10. Há, respectivamente, incompatibilidade e impedimento pa-
ra o exercício da advocacia quando o advogado torna-se

(A) membro do Tribunal de Contas e membro do Poder
Legislativo (neste caso, dentre outras hipóteses, quan-
to à advocacia contra ou a favor de empresa pública).

(B) servidor de Prefeitura (neste caso, quanto a advogar
contra a Prefeitura) e policial militar.

(C) reitor de universidade privada e diretor de instituição
financeira (neste caso, o impedimento dar-se-á quanto
à advocacia contrária às instituições financeiras).

(D) defensor público e perito (neste caso, quanto aos pro-
cessos nos quais atue).

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

11. O prazo para o reclamado aduzir sua defesa oralmente é de

(A) 10 minutos.

(B) 20 minutos.

(C) 25 minutos.

(D) 30 minutos.

12. Poderá o executado impugnar a sentença de liquidação,
cabendo ao exeqüente igual direito e no mesmo prazo, so-
mente nos embargos

(A) de declaração.

(B) à execução.

(C) à penhora.

(D) à arrematação.
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18. Assinale a alternativa que contém os pressupostos do pro-
testo por novo júri.

(A) Sentença condenatória, pena de até 20 anos, pena im-
posta por um único crime.

(B) Sentença parcialmente condenatória, pena superior a
20 anos.

(C) Sentença condenatória, pena de reclusão, pena igual
ou superior a 20 anos, pena imposta por um único
crime.

(D) Sentença condenatória, pena de detenção, pena igual
ou superior a 20 anos, pena imposta por um único
crime.

19. A carta testemunhável tem por finalidade provocar o ree-
xame

(A) da apelação e do protesto por novo júri.

(B) do recurso em sentido estrito e do agravo em execução.

(C) do recurso em sentido estrito e da apelação.

(D) do agravo em execução e da apelação.

20. Da denegação de recurso extraordinário e de recurso espe-
cial cabe

(A) apelação.

(B) recurso ordinário constitucional.

(C) agravo regimental.

(D) agravo de instrumento.

21. Só a defesa possui certos recursos e só à defesa cabe reque-
rer ação rescisória penal – revisão criminal. Essa frase in-
dica o princípio

(A) do estado da inocência.

(B) do devido processo legal.

(C) do favor rei.

(D) da indisponibilidade.

22. A autoridade policial não pode determinar o arquivamento
do inquérito policial. Essa frase é característica do princípio

(A) da indisponibilidade.

(B) da oficialidade.

(C) do devido processo legal.

(D) da coisa julgada.

23. Assinale a alternativa correta, face ao seguinte enunciado:
“são competentes para conceder fiança nos crimes apena-
dos com detenção”:

(A) somente o Delegado de Polícia.

(B) somente o Juiz de Direito.

(C) somente o Promotor de Justiça

(D) somente o Delegado e o Juiz.

24. Quanto à publicação da sentença, é incorreto afirmar que

(A) será em mão do escrivão do cartório judicial da vara
criminal.

(B) a publicação torna desnecessária a intimação pessoal
do acusado.

(C) a publicação pode ser feita integral ou parcialmente.

(D) após a publicação será efetuada a intimação das partes.

25. A ausência de condição de punibilidade em razão da semi-
imputabilidade, não sendo o caso de medida de segurança,
relativamente à decisão final do processo-crime, implica

(A) sentença terminativa de mérito.

(B) sentença absolutória imprópria.

(C) sentença condenatória.

(D) sentença interlocutória simples.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

26. De acordo com a lei processual, todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especifica-
dos no Código de Processo Civil Brasileiro, são hábeis para
provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a
defesa. Nesse sentido, é correto afirmar que

(A) o documento, feito por oficial público incompetente
ou sem a observância das formalidades legais, sendo
subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probató-
ria do documento público.

(B) quando o documento ou a coisa a ser exibida como
prova estiver em poder de terceiro, o juiz mandará citá-
lo para responder no prazo de 5 dias.

(C) a confissão judicial pode ser espontânea ou provoca-
da. Se provocada, constará do depoimento pessoal pres-
tado pela parte.

(D) a escrituração contábil é divisível: se os fatos que re-
sultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao inte-
resse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos
serão considerados em separado como unidade.
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27. Assinale a assertiva correta acerca da Intervenção de Ter-
ceiros.

(A) Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe
demandada em nome próprio, deverá promover, a fim
de que o proprietário ou possuidor venha participar da
relação processual, a modalidade de intervenção de-
nominada nomeação à autoria.

(B) A nomeação à autoria ao alienante é obrigatória na ação
em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi
transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o
direito que da evicção lhe resulta.

(C) O chamamento ao processo, do proprietário ou do pos-
suidor indireto, é admissível quando, por força da obri-
gação ou direito em casos como o do usufrutuário, do
credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome
próprio, exerça a posse direta da coisa demandada.

(D) Verifica-se a intervenção de terceiros, na modalidade
dos embargos de terceiro, quando alguém, não sendo
parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na pos-
se de seus bens por ato de constrição judicial.

28. No tocante aos atos processuais, aponte a alternativa correta.

(A) São feriados, para efeito forense, os sábados, os domin-
gos e os dias declarados por lei.

(B) Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, o
prazo para a prática de ato processual a cargo da parte
será de 10 dias.

(C) O prazo será computado em dobro para contestar e em
quádruplo para recorrer quando a parte for a Fazenda
Pública ou o Ministério Público.

(D) Os atos processuais serão cumpridos por ordem judi-
cial ou requisitados por carta que, tendo caráter itine-
rante, poderá, antes ou depois de lhe ser ordenado o
cumprimento, ser apresentada a juízo diverso do que
dela consta, a fim de que se pratique o ato.

29. Com relação ao processamento dos recursos para o Supre-
mo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça,
aponte a alternativa cujo texto está em consonância com o
Código de Processo Civil.

(A) Os mandados de segurança, os habeas data e os man-
dados de injunção decididos em única instância pelos
tribunais superiores serão julgados em recurso ordiná-
rio pelo Superior Tribunal de Justiça quando a decisão
neles proferida tenha sido denegatória.

(B) Nos recursos extraordinário e especial, recebida a pe-
tição pela secretaria do tribunal, o recorrido será inti-
mado para apresentar contra-razões, abrindo-lhe vista
e, findo esse prazo, os autos serão conclusos para ad-
missão ou não do recurso, no prazo de 15 dias, em
decisão fundamentada.

(C) Compete o julgamento ao Supremo Tribunal Federal,
em recurso ordinário, dos mandados de segurança de-
cididos em única instância pelos tribunais regionais
federais, ou pelos tribunais dos estados e do Distrito
Federal e territórios, quando a decisão neles proferida
tenha sido denegatória.

(D) Os recursos extraordinário e especial serão recebidos
no efeito suspensivo e devolutivo.

30. Coisa julgada material é a eficácia da sentença, que a torna
imutável e indiscutível, não mais a sujeitando a recurso or-
dinário ou extraordinário. No que respeita ao tema, é cor-
reto afirmar que

(A) faz coisa julgada a verdade dos fatos, estabelecida como
fundamento da sentença.

(B) faz coisa julgada a apreciação de questão prejudicial,
decidida incidentalmente no processo, ainda que a parte
não tenha feito qualquer requerimento nesse sentido.

(C) o juiz decidirá novamente questões já decididas relati-
vas à mesma lide se, tratando-se de relação jurídica
continuativa, sobrevier modificação no estado de fato
ou de direito, caso em que a parte poderá pedir a revi-
são do que foi estatuído na sentença.

(D) a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada implicando, em qualquer caso, em benefício ou
prejuízo de terceiros interessados na lide.

31. Tratando-se do sistema recursal disciplinado por nossa lei
adjetiva, é correto asseverar que o recurso

(A) interposto poderá ser objeto de desistência, por parte
do recorrente e a qualquer tempo, mas desde que o
faça com anuência do recorrido e dos litisconsortes, se
existirem.

(B) extraordinário e o especial impedem a execução da
sentença recorrida.

(C) somente poderá ser interposto pela parte vencida, si-
tuação em que a sentença recorrida será objeto de im-
pugnação no todo ou em parte.

(D) adesivo não será conhecido se houver desistência do
recurso principal.

32. Indique a assertiva correta no que respeita à petição inicial.

(A) O pedido deve ser certo ou determinado, sendo veda-
da a formulação de pedido genérico nas ações univer-
sais, se o autor não puder individuar os bens demanda-
dos.

(B) Verifica-se o pedido alternativo quando, em razão da
natureza da obrigação, puder o autor formular mais de
um pedido a fim de que o juiz conheça do posterior se
não puder acolher o anterior.

(C) Sendo indeferida a petição inicial, o autor poderá ape-
lar da sentença, caso em que será facultado ao juiz re-
formar sua decisão no prazo de 48 horas.

(D) Tratando-se de um único processo, contra o mesmo
réu, a cumulação de vários pedidos será permitida so-
mente se entre eles houver conexão.
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33. No processo de execução civil

(A) recaindo a penhora sobre determinado bem, este não
poderá ser ofertado como garantia de outras execu-
ções.

(B) para a entrega de coisa certa, o devedor poderá depo-
sitar a coisa, ao invés de entregá-la ao exeqüente, quan-
do quiser oferecer embargos.

(C) verificando o juiz que a petição inicial está incompleta
ou não está acompanhada dos documentos indispen-
sáveis à propositura da ação executiva, extinguirá o
feito de plano.

(D) na modalidade de entrega de coisa certa, se esta for
alienada depois de litigiosa, será expedido mandado
contra o terceiro adquirente, que será ouvido indepen-
dentemente do depósito da coisa.

34. Aponte a alternativa que traduz corretamente uma afirma-
ção acerca do processo cautelar.

(A) Quando a medida cautelar for concedida em procedi-
mento preparatório, cabe à parte propor a ação princi-
pal no prazo de 30 dias contados da concessão.

(B) Se por qualquer motivo cessar a medida, será permiti-
do à parte repetir o pedido ainda que sob o mesmo
fundamento.

(C) Só em casos excepcionais, expressamente autorizados
por lei, o juiz determinará medidas cautelares sem a
audiência das partes.

(D) Qualquer que seja o procedimento cautelar, o requeri-
do será citado para contestar o pedido, indicando as
provas que pretende produzir, no prazo de 10 dias.

35. Extingue-se o processo, com julgamento do mérito, quan-
do o juiz pronunciar a ocorrência da

(A) prescrição.

(B) coisa julgada.

(C) litispendência.

(D) perempção.

DIREITO TRIBUTÁRIO

36. Em contrato de locação, estipulou-se que o responsável pelo
pagamento do IPTU seria o locatário ou, no descumpri-
mento da avença, o fiador. O contrato é válido, mas eficaz
apenas entre

(A) o locatário, o fiador e a Fazenda Pública.

(B) a Fazenda Pública e o locatário.

(C) o fiador e a Fazenda Pública.

(D) as partes signatárias.

37. É admissível a retificação da declaração para efeito de lan-
çamento, por iniciativa do próprio declarante, quando vise
excluir o montante do tributo, mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes

(A) do fato gerador.

(B) da notificação para efetuar o depósito.

(C) de notificado o lançamento.

(D) da extinção do crédito tributário.

38. Esgotado o prazo para lançamento de um tributo sem que a
Fazenda Pública o tenha efetuado, consumou-se a

(A) decadência.

(B) prescrição.

(C) postergação.

(D) suspensão.

39. É modalidade de exclusão do crédito tributário a

(A) anistia.

(B) prescrição.

(C) moratória.

(D) remissão.

40. A interpelação judicial

(A) suspende a prescrição.

(B) interrompe a prescrição.

(C) suspende a decadência.

(D) interrompe a decadência.

41. No Direito Tributário, e ressalvando disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais repu-
tam-se perfeitos e acabados

(A) desde o momento do seu implemento.

(B) sendo resolutória a condição, desde o momento de seu
implemento.

(C) sendo resolutória a condição, desde o momento da prá-
tica do ato ou da celebração do negócio.

(D) sendo resolutória a condição, quando ocorrer o evento.

42. A Lei Federal n.º 12.345/04 (lei fictícia) fixou alíquotas
aplicáveis ao IPI, estabelecendo que a alíquota referente
aos veleiros produzidos no Estado da Bahia é de 2%, e a
dos produzidos no resto do país é de 9%. Tal disposição
viola o princípio constitucional

(A) da capacidade contributiva.

(B) da seletividade do imposto sobre produtos industriali-
zados.

(C) da uniformidade geográfica da tributação.

(D) da não discriminação entre a procedência e o destino
do produto.
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43. Em se tratando de impostos municipais, a União Federal

(A) pode conceder isenção de impostos municipais mediante
lei ordinária, atendendo o relevante interesse econômico
nacional.

(B) pode conceder isenção de impostos municipais mediante
lei complementar, atendendo o relevante interesse eco-
nômico nacional.

(C) pode conceder isenção de impostos municipais mediante
lei complementar, atendendo o relevante interesse so-
cial local.

(D) não pode conceder isenção de impostos municipais.

44. Na sistemática da incidência plurifásica, o operador eco-
nômico que, além do tributo próprio, recolher a exação re-
lativa às operações antecedentes ou subseqüentes, figura
como

(A) contribuinte de direito.

(B) substituto tributário.

(C) contribuinte e substituto tributário, simultaneamente.

(D) substituído tributário.

45. O remitente, quanto aos tributos relativos aos bens remi-
dos, é

(A) pessoalmente responsável.

(B) solidariamente responsável.

(C) substituto responsável.

(D) contribuinte.

DIREITO PENAL

46. Assinale a alternativa que não apresenta causa interruptiva
da prescrição.

(A) Recebimento da denúncia.

(B) Sentença condenatória irrecorrível.

(C) Reincidência.

(D) Pronúncia.

47. Quanto ao perdão judicial, pode-se afirmar que

(A) é admissível em todos os crimes da parte especial do
Código Penal.

(B) se trata de mera faculdade judicial.

(C) configura causa extintiva de antijuridicidade.

(D) a sua concessão não gera a reincidência.

48. “A” submeteu-se espontaneamente a intervenção cirúrgi-
ca cujo êxito foi absoluto. Depois de recuperada, sentiu-
se vítima das cicatrizes causadas em razão da atividade
médica e deseja saber se o cirurgião que a operou deve
ser responsabilizado criminalmente pelas lesões. Assina-
le a alternativa que corresponde à correta orientação a ser
dada a “A”.

(A) O cirurgião deverá responder pelo crime de lesão cor-
poral de natureza leve.

(B) A conduta do cirurgião somente seria criminosa se “A”
não houvesse consentido na intervenção cirúrgica.

(C) O cirurgião atuou com vontade de curar a paciente,
portanto, agiu sem dolo, e de outro lado, tendo havido
êxito na cirurgia não se pode falar em culpa, pois os
cuidados com a vida da paciente foram tomados e as
cicatrizes são conseqüências da intervenção.

(D) O cirurgião deverá responder pelo crime de lesão cor-
poral, todavia, somente um exame de corpo de delito
poderá atestar a gravidade das lesões.

49. O livramento condicional

(A) exige, para sua concessão, que sejam preenchidos re-
quisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

(B) tem sua concessão feita de forma automática pelo juiz
da vara das execuções.

(C) tem previsão legal exclusivamente no Código Penal.

(D) uma vez concedido não pode ser revogado.

50. Considere as afirmações sobre o crime de rapto e assinale a
alternativa correta.

I. Há duas modalidades do crime de rapto: o rapto vio-
lento ou mediante fraude, e o rapto consensual.

II. Se além de efetuar o rapto, o agente praticar o estupro
contra a raptada, aplicar-se-á a regra do concurso ma-
terial de delitos.

III. Se o agente pratica o crime de rapto para fins de casa-
mento, em sua condenação incidirá causa de diminui-
ção de pena específica.

(A) Somente a afirmação I está correta.

(B) Somente as afirmações I e II estão corretas.

(C) Somente as afirmações II e III estão corretas.

(D) As afirmações I, II e III estão corretas.
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51. Luís da Silva, juiz de direito, recebeu R$30.000,00 para
influenciar no julgamento de determinada ação penal, que
está sendo julgada por sua esposa, Ana da Silva, também
magistrada. A hipótese narrada

(A) configura o crime de exploração de prestígio.

(B) configura ilícito penal, mas Luís não responderá pelo
delito, uma vez que o crime foi cometido contra côn-
juge na constância da sociedade conjugal.

(C) configura o crime de prevaricação.

(D) não configura ilícito penal.

52. Josefina deu início a investigações policiais por crime de
estupro de que teria sido vítima, quando na verdade assen-
tira na prática da relação sexual. Tal descrição fática carac-
teriza o crime de

(A) denunciação caluniosa.

(B) comunicação falsa de crime.

(C) auto-acusação falsa.

(D) falso testemunho.

53. Assinale a alternativa em que são apontados os crimes con-
tra o casamento.

(A) Bigamia e sonegação de estado de filiação.

(B) Adultério e abandono material.

(C) Bigamia e simulação de casamento.

(D) Simulação de casamento e rapto.

54. Mário é dono de uma loja revendedora de peças de auto-
móveis. Freqüentemente compra mercadorias, sem nota fis-
cal, de revendedores de atitudes duvidosas. A conduta de
Mário está inserida na modalidade criminosa denominada

(A) receptação qualificada.

(B) co-autoria do crime de roubo.

(C) apropriação indébita.

(D) receptação simples.

55. Com o objetivo de convencer o professor a abonar-lhe as
faltas que iriam reprová-la na faculdade, Ana apresenta ates-
tado médico falso. O professor descobre a farsa e, além de
não abonar as faltas, encaminha o caso para análise da au-
toridade policial competente. O delegado de polícia, por
sua vez, entende que a conduta de Ana

(A) não é criminosa, pois não agiu com dolo.

(B) somente seria criminosa se o professor lhe abonasse
as faltas.

(C) configura crime de falsidade de atestado médico.

(D) configura o crime de uso de documento falso.

DIREITO DO TRABALHO

56. O assédio sexual do empregado contra colega pode sujeitá-
lo a punição disciplinar ou dispensa por justa causa tipifi-
cada na CLT como

(A) ato lesivo da honra e/ou da boa fama.

(B) incontinência de conduta.

(C) desídia.

(D) mau procedimento.

57. Os requisitos da Consolidação das Leis do Trabalho para o
direito à equiparação salarial são:

(A) trabalho para o mesmo empregador; na mesma locali-
dade; entre empregados da mesma função; com dife-
rença de tempo de função não superior a 2 anos; que
exerçam o trabalho com a mesma produtividade; que
tenham a mesma perfeição técnica e que se obedeça
aos critérios de antigüidade e merecimento.

(B) trabalho para o mesmo empregador; na mesma locali-
dade; entre empregados da mesma função; com dife-
rença de tempo de função não superior a 2 anos e que
tenham a mesma perfeição técnica.

(C) trabalho para o mesmo empregador; na mesma locali-
dade; entre empregados da mesma função; com dife-
rença de tempo de serviço não superior a 2 anos; que
exerçam o trabalho com a mesma produtividade e que
tenham a mesma perfeição técnica.

(D) trabalho para o mesmo empregador; na mesma loca-
lidade; entre empregados da mesma função; com di-
ferença de tempo de função não superior a 2 anos;
que exerçam o trabalho com a mesma produtividade;
que tenham a mesma perfeição técnica e quando o
empregador tiver o pessoal organizado em quadro de
carreira.

58. A Constituição Federal de 1988 proíbe o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de

(A) 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

(B) 18 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 16
anos.

(C) 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos.

(D) 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos.
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59. O contrato de trabalho por prazo determinado que

(A) for prorrogado uma vez, passará a vigorar sem deter-
minação de prazo.

(B) tácita ou expressamente não for prorrogado uma vez,
passará a vigorar por prazo determinado na forma do
artigo 451 da CLT.

(C) não for prorrogado, acarretará para o empregador au-
tuação por infração administrativa.

(D) tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma
vez, passará a vigorar sem determinação de prazo.

60. O aviso prévio é cabível

(A) nas dispensas motivadas.

(B) nos contratos de experiência, em se tratando de ges-
tantes.

(C) nas dispensas indiretas.

(D) na antecipação de rompimento do contrato a prazo certo
pelo empregador.

61. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho
subsistirão em caso de

(A) falência ou concordata.

(B) falência, concordata ou dissolução da empresa.

(C) dissolução da empresa, tão somente.

(D) falência, tão somente.

62. Não serão descontadas nem computadas como jornada ex-
traordinária as variações de horário no registro de ponto
não excedentes de

(A) 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos
diários.

(B) 5 minutos, observado o limite máximo de 15 minutos
diários.

(C) 10 minutos, observado o limite máximo de 15 minutos
diários.

(D) 15 minutos, observado o limite máximo de 20 minutos
diários.

63. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa

(A) impõe a alteração total dos contratos de trabalho dos
respectivos empregados.

(B) afetará os contratos de trabalho dos respectivos em-
pregados.

(C) não afetará os direitos adquiridos por seus empre-
gados.

(D) rescinde os contratos de trabalho dos respectivos em-
pregados.

64. A Lei n.º 5.889, de 8 de junho de 1973, considera trabalho
noturno o executado entre as

(A) 22 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte, na
lavoura, e entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do
dia seguinte, na atividade pecuária.

(B) 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, na
lavoura, e entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do
dia seguinte, na atividade pecuária.

(C) 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, tanto
na lavoura como na pecuária.

(D) 20 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte, tanto
na lavoura como na pecuária.

65. Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de

(A) 30 minutos consecutivos para descanso.

(B) 1 hora consecutiva para descanso.

(C) 8 horas consecutivas para descanso.

(D) 11 horas consecutivas para descanso.

DIREITO CONSTITUCIONAL

66. Excluindo-se a competência legislativa suplementar dos
municípios, a competência constitucional expressa para le-
gislar sobre (I) direito eleitoral, (II) direito econômico, e
(III) registros públicos pertence, respectivamente:

(A) (I) à União, (II) à União, aos estados-membros e ao
Distrito Federal, e (III) aos municípios.

(B) (I) à União, aos estados-membros e ao Distrito Fede-
ral, (II) à União, e (III) à União.

(C) (I) à União, aos estados-membros, ao Distrito Federal
e aos municípios, (II) à União, e (III) aos estados-mem-
bros.

(D) (I) à União, (II) à União, aos estados-membros e ao
Distrito Federal, e (III) à União.

67. A argüição de descumprimento de preceito fundamental da
Constituição, na sua modalidade conhecida como direta ou
autônoma, pode ser proposta e ter como objeto de impugna-
ção, respectivamente:

(A) pelo Advogado-Geral da União, contra ato normativo
de empresa multinacional privada.

(B) pelo Presidente da República, contra violação, pelos
particulares, da Constituição do Brasil.

(C) por Prefeito Municipal, contra leis municipais.

(D) por Governador de estado-membro, contra leis fede-
rais anteriores à Constituição de 1988.
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68. Sobre as eleições no Brasil, tem-se:

(A) os deputados federais são eleitos conforme o princípio
majoritário.

(B) os deputados federais e senadores são eleitos para
mandato de 4 anos.

(C) os senadores são eleitos em número de 3 por estado-
membro, alternadamente, de 4 em 4 anos, em 1 e 2/3.

(D) qualquer candidato a prefeito será eleito, quando não
alcançar a maioria absoluta de votos na primeira vota-
ção, apenas após o segundo turno de votação.

69. A denominada jurisdição constitucional estadual

(A) admite a atribuição de legitimidade para agir a um único
órgão, consoante dispuser a Constituição do estado-
membro.

(B) foi prevista e admitida pela Constituição do Brasil, mas
não foi implementada em nenhum estado-membro.

(C) é exercida para controlar os atos normativos estaduais
ou municipais em face da Constituição do respectivo
estado-membro.

(D) dentre outras atribuições, fiscaliza a compatibilidade
entre as leis municipais e a Constituição do Brasil.

70. A Constituição Brasileira de 1988

(A) deve ser considerada como uma Constituição semi-rí-
gida, tendo em vista o número excessivo de emendas
constitucionais aprovadas.

(B) contém cláusulas denominadas super rígidas, que não
admitem abolição nem mesmo por emenda constitucio-
nal.

(C) é uma Constituição analítica, similar à nova Constitui-
ção dos Estados Unidos da América do Norte, de 1999.

(D) é uma Constituição temporária, que depende de ratifi-
cação por referendo popular.

71. No caso de perturbação da ordem pública causada por ca-
lamidade de grandes proporções na natureza, é possível
decretar, de imediato, o estado de

(A) sítio, por todo o tempo que perdurar a calamidade, in-
dependentemente de autorização prévia do Congresso
Nacional.

(B) defesa, que poderá permitir a ocupação temporária de
bens públicos, bem como a restrição do sigilo das co-
municações telefônicas, nas áreas abrangidas.

(C) sítio, cujo ato deverá ser submetido, em 48 horas, ao
Congresso Nacional, que decidirá sobre sua manuten-
ção.

(D) defesa, por tempo indeterminado, após prévia autori-
zação do Congresso Nacional.

72. Sobre o regime constitucional da comunicação social no
Brasil, está correto afirmar que

(A) a lei deverá garantir a todos a possibilidade de se de-
fenderem de propagandas televisivas de produtos no-
civos à saúde e ao meio ambiente.

(B) a produção e a programação das emissoras de rádio e
televisão devem ser submetidas previamente à Agên-
cia Nacional de Inteligência.

(C) a propaganda em rádio e televisão é livre, não poden-
do ser objeto de restrições por meio de lei infraconsti-
tucional.

(D) a publicação de veículo impresso de comunicação deve
sujeitar-se à licença da autoridade municipal.

73. No atual sistema de Direito Brasileiro, a inconstitucionali-
dade (enquanto vício) é fenômeno jurídico que gera, auto-
maticamente, a

(A) violação do princípio da constitucionalidade.

(B) anulação ex nunc do ato normativo declarado incons-
titucional.

(C) nulidade do ato normativo declarado inconstitucional.

(D) propositura de ação direta de inconstitucionalidade
genérica.

74. A ação popular, que remonta ao Direito Romano, tem como
característica, dentre outras, no Direito Constitucional Bra-
sileiro vigente,

(A) poder ser proposta por qualquer brasileiro que, para
legitimar-se ativamente, apenas precisará comprovar
ser brasileiro nato ou naturalizado.

(B) visar apenas à anulação de ato que lese exclusivamen-
te o patrimônio público da Administração Direta.

(C) servir para anular atos administrativos lesivos à mora-
lidade administrativa.

(D) poder ser proposta pelo cidadão e pelo Ministério Pú-
blico.

75. Dentre os direitos individuais da Constituição de 1988,
encontra-se

(A) o direito universal ao registro civil de nascimento e de
casamento gratuitos.

(B) o direito, assegurado às presidiárias, de permanece-
rem com seus filhos durante o período de amamenta-
ção.

(C) o direito de o brasileiro naturalizado jamais ser extra-
ditado do país.

(D) o direito de não sofrer pena cruel, no que se inclui a
privação da liberdade por mais de 10 anos.
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DIREITO COMERCIAL

76. O contrato que tem por objeto a aquisição ou a venda de
bens, em nome próprio, à conta de outro, denomina-se

(A) comissão.

(B) agência.

(C) franquia.

(D) concessão mercantil.

77. O cheque emitido na mesma praça deverá ser apresentado
para pagamento no prazo de

(A) 15 dias.

(B) 30 dias.

(C) 45 dias.

(D) 60 dias.

78. Que títulos conferirão aos seus titulares direito de crédito
eventual contra a companhia, consistente na participação
nos lucros anuais?

(A) Debêntures.

(B) Bônus de subscrição.

(C) Notas promissórias.

(D) Partes beneficiárias.

79. As deliberações dos sócios que visem modificar o contrato
social nas sociedades limitadas serão tomadas, em regra,

(A) por 1/4 do capital social.

(B) por 2/4 do capital social.

(C) por 3/4 do capital social.

(D) pela totalidade do capital social.

80. O registro de marca

(A) poderá ser prorrogado uma vez após 10 anos da data
da concessão do registro.

(B) não poderá ser prorrogado.

(C) poderá ser prorrogado, quando ocorrer a cessão ou a
licença.

(D) poderá ser prorrogado por períodos iguais e sucessi-
vos de 10 anos.

DIREITO CIVIL

81. A prescrição

(A) iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o
seu sucessor.

(B) correrá, mesmo pendendo ação de evicção.

(C) suspensa em favor de um dos credores solidários, apro-
veitará aos outros, independentemente da espécie da
obrigação.

(D) ocorre em 20 anos, quando a lei não lhe haja fixado
prazo menor.

82. É correto afirmar que

(A) os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem,
sem a intervenção do proprietário, serão considerados
como benfeitorias.

(B) os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem prin-
cipal, em regra, abrangem as pertenças.

(C) constitui universalidade de direito o complexo de re-
lações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor eco-
nômico.

(D) os bens de uso especial constituem o patrimônio das
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

83. É nulo

(A) o negócio jurídico quando a sua causa for o dolo.

(B) o disposto na cláusula que autoriza o credor hipotecá-
rio a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for
paga no vencimento.

(C) o negócio concluído pelo representante em conflito de
interesses com o representado, se tal fato era ou deve-
ria ser do conhecimento de quem com aquele tratou.

(D) o negócio jurídico resultante de fraude contra credores.

84. Nas obrigações solidárias

(A) importará renúncia da solidariedade à propositura da
ação pelo credor contra um dos devedores.

(B) cada um dos credores solidários tem direito a exigir
do devedor o cumprimento apenas do seu montante.

(C) no caso de rateio entre os co-devedores, contribuirão
também os exonerados da solidariedade pelo credor,
pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente.

(D) a solidariedade pode ser presumida.
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85. O divórcio poderá ser

(A) requerido após decorridos 2 anos da decisão concessi-
va da medida cautelar de separação de corpos.

(B) requerido pelos cônjuges e terceiros interessados.

(C) concedido, somente, se houver prévia partilha de bens.

(D) requerido, por um ou ambos os cônjuges, no caso de
comprovada separação de fato por mais de 2 anos.

86. Com relação à adoção, assinale a alternativa correta.

(A) A adoção depende de consentimento dos pais ou dos
representantes legais de quem se deseja adotar, e da
concordância deste se contar mais de 12 anos.

(B) Poderão adotar os maiores de 21 anos, independente-
mente do estado civil.

(C) O adotante há de ser, pelo menos, 18 anos mais velho
do que o adotado.

(D) Ao contrário do reconhecimento da paternidade, per-
mite-se a revogação.

87. Dispõe a Lei de Introdução do Código Civil que

(A) o regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei
do país em que tiverem os nubentes domicílios, e, se
este for diverso, à do último domicílio conjugal.

(B) salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em
todo o país 60 dias depois de oficialmente publicada.

(C) a lei do país em que for nata a pessoa determina as
regras sobre o começo e o fim da personalidade, o
nome, a capacidade e os direitos de família.

(D) a obrigação resultante do contrato reputa-se constituí-
da no lugar em que residir o proponente.

88. São pessoas jurídicas de direito público interno, previstas
no artigo 41 do Código Civil, as

(A) associações.

(B) autarquias.

(C) organizações religiosas.

(D) sociedades.

89. É válida a disposição testamentária

(A) que favoreça a pessoa incerta, cometendo a determi-
nação de sua identidade a terceiro.

(B) que deixa a arbítrio do herdeiro fixar o valor do legado.

(C) em favor de pessoa incerta que deva ser determinada
por terceiro, dentre duas ou mais pessoas menciona-
das pelo testador.

(D) que favoreça testemunha do testamento.

90. No contrato

(A) de depósito, o depósito necessário não se presume gra-
tuito.

(B) de empreitada, a obrigação do empreiteiro de fornecer
os materiais se presume.

(C) de mandato, o mandato deve ser escrito.

(D) mútuo, o empréstimo será de coisas não fungíveis.

DIREITO ADMINISTRATIVO

91. No serviço público, quando os agentes são estatutários,os
bens são públicos, as decisões apresentam todos os atribu-
tos do ato administrativo, a responsabilidade é objetiva e
os contratos regem-se pelo direito administrativo, diz-se
que o regime jurídico é de direito

(A) comercial.

(B) industrial.

(C) privado.

(D) público.

92. A impossibilidade de licenciamento de veículo enquanto
não pagas as multas de trânsito é, relativamente ao ato admi-
nistrativo de polícia, manifestação do atributo da

(A) discricionariedade.

(B) auto-executoriedade.

(C) vinculação.

(D) economicidade.

93. Quanto à sua eficácia, o tombamento pode ser

(A) de ofício, voluntário ou compulsório.

(B) provisório ou definitivo.

(C) geral ou individual.

(D) de restrição parcial ou total.

94. A desapropriação sancionatória constitucionalmente pre-
vista compete

(A) exclusivamente aos municípios.

(B) exclusivamente aos estados.

(C) concorrentemente aos estados e municípios.

(D) concorrentemente à União e aos estados.
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95. Um decreto municipal que desaproprie bem imóvel da
União contém vício relativo

(A) à forma.

(B) ao sujeito.

(C) à finalidade.

(D) ao objeto.

96. Num contrato administrativo de obra pública, quando a
Administração não expede a tempo as competentes ordens
de serviço, caracteriza-se

(A) o fato do príncipe.

(B) a teoria da imprevisão.

(C) o fato da Administração.

(D) a alteração unilateral do contrato.

97. Se numa licitação para a aquisição de bens pela Adminis-
tração, um dos licitantes formular proposta que não conte-
nha preço em moeda, mas propuser que o pagamento seja
efetuado em porcentagem sobre a menor oferta dos con-
correntes, tal hipótese configurará proposta

(A) dependente de outras.

(B) com vantagens não previstas no edital.

(C) inexeqüível.

(D) em desconformidade com o objeto licitado.

98. Distingue as sociedades de economia mista das empresas
públicas, no direito brasileiro:

(A) a vinculação aos fins definidos na lei instituidora.

(B) o desempenho de atividade de natureza econômica.

(C) a forma de organização.

(D) a personalidade jurídica de cada uma delas.

99. Os serviços sociais autônomos, como o SESC e o SENAI,

(A) integram a Administração Pública direta.

(B) são entes paraestatais, de cooperação com o Poder
Público.

(C) integram a Administração indireta.

(D) têm personalidade de direito público e por isso podem
cobrar contribuições parafiscais.

100. Na ação fundada na responsabilidade objetiva do Estado,
apoiada apenas na culpa anônima do serviço,

(A) é cabível a denunciação da lide.

(B) é possível o litisconsórcio facultativo.

(C) a sua propositura deve ser diretamente contra o agente
público.

(D) a denunciação é incabível porque o denunciante es-
taria incluindo novo fundamento na ação.
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