


AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
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ÉTICA

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 26480

Questão 1

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

A advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo Tribunal de Justiça, foi solicitada a passar por aparelho de
raios X e por detector de metais. Considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da
OAB, assinale a afirmativa correta.

A) Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raios X, embora deva passar pelo detector de
metais, independentemente de motivação.
B) Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raios X. Quanto ao detector de metais, deverá
passar pelo aparelho apenas se evidenciada situação especial de segurança, em ato motivado.
C) Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho de raios X e pelo detector de metais, a
menos que haja contraindicação médica expressa.
D) Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança, de não ser submetida ao
detector de metais, nem ao aparelho de raios X.

Tema: Direitos do advogado



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raios X, embora deva passar pelo detector de metais,
independentemente de motivação.
INCORRETA: Detector de metais.
B) Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raios X. Quanto ao detector de metais, deverá passar
pelo aparelho apenas se evidenciada situação especial de segurança, em ato motivado.
INCORRETA: Detector de metais.
C) Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho de raios X e pelo detector de metais, a menos que
haja contraindicação médica expressa.
INCORRETA: Raio X.
D) CORRETA: Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança, de não ser submetida
ao detector de metais, nem ao aparelho de raios X.

Tema: Direitos do advogado

Art. 7º- A do  EOAB: São direitos da advogada:
I - gestante:
a) entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raios X;
b) reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais;



Resolução de Questões 26299

Questão 2

(XXVIII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Júlio Silva sofreu sanção de censura por infração disciplinar não resultante da prática de crime; Tatiana sofreu sanção de suspensão
por infração disciplinar não resultante da prática de crime; e Rodrigo sofreu sanção de suspensão por infração disciplinar resultante
da prática de crime ao qual foi condenado. Transcorrido um ano após a aplicação e o cumprimento das sanções, os três pretendem
obter a reabilitação, mediante provas efetivas de seu bom comportamento. De acordo com o EOAB, assinale a afirmativa correta.

A) Júlio e Tatiana fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida após um ano mediante provas efetivas de
bom comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar. O pedido de Rodrigo, porém, depende
também da reabilitação criminal.
B) Apenas Júlio faz jus à reabilitação, que pode ser concedida após um ano mediante provas efetivas de bom
comportamento, somente nos casos de sanção disciplinar de censura.
C) Todos fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida após um ano mediante provas efetivas de bom
comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar, independentemente se resultantes da prática de
crime, tendo em vista que são esferas distintas de responsabilidade.
D) Ninguém faz jus à reabilitação, que só pode ser concedida após dois anos mediante provas efetivas de bom
comportamento, nos casos de sanção disciplinar de censura, e após três anos nos casos de sanção disciplinar de
suspensão.

Tema: Processo disciplinar



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: Júlio e Tatiana fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida após um ano mediante provas efetivas de bom
comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar. O pedido de Rodrigo, porém, depende também da reabilitação criminal.
B) Apenas Júlio faz jus à reabilitação, que pode ser concedida após um ano mediante provas efetivas de bom comportamento, somente
nos casos de sanção disciplinar de censura.
INCORRETA: Qualquer sanção disciplinar.
C) Todos fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida após um ano mediante provas efetivas de bom comportamento, nos casos de
qualquer sanção disciplinar, independentemente se resultantes da prática de crime, tendo em vista que são esferas distintas de
responsabilidade.
INCORRETA: Rodrigo não faz jus, pois depende de reabilitação criminal.
D) Ninguém faz jus à reabilitação, que só pode ser concedida após dois anos mediante provas efetivas de bom comportamento, nos casos
de sanção disciplinar de censura, e após três anos nos casos de sanção disciplinar de suspensão.
INCORRETA: Júlio e Tatiana fazem jus a reabilitação.

Tema: Processo disciplinar

Art. 41 do EOAB: É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, um ano
após seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento.
Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de
reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal.



Resolução de Questões 26314

Questão 3

( XXVI Exame de Ordem Unificado/FGV)

O advogado José Maria celebrou contrato de mandato, há muitos anos, com o cliente Antônio para defendê-lo
extrajudicialmente em certa questão. O instrumento não previu, de forma expressa, o prazo de duração do
mandato. Considerando a hipótese descrita, assinale a afirmativa correta
A) Ausente previsão de prazo no instrumento, o contrato de mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo
decurso do prazo de 15 anos, salvo renovação expressa.
B) Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo decurso
de qualquer prazo.
C) Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é anulável e não será extinto pelo decurso
de qualquer prazo, mas a anulabilidade pode ser pronunciada por decisão judicial, mediante alegação dos
interessados.
D) Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso do
prazo de 20 anos, salvo renovação expressa.

Tema: Relações do advogado com cliente



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) Ausente previsão de prazo no instrumento, o contrato de mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso
do prazo de 15 anos, salvo renovação expressa.
INCORRETA: Não tem prazo de 15 anos.
B) CORRETA: Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo
decurso de qualquer prazo.
C) Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é anulável e não será extinto pelo decurso de
qualquer prazo, mas a anulabilidade pode ser pronunciada por decisão judicial, mediante alegação dos interessados.
INCORRETA: Pois o mandato é válido.
D) Ausente previsão de prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de
20 anos, salvo renovação expressa.
INCORRETA: Não tem prazo de 20 anos.

Tema: Relações do advogado com cliente

Art. 18 do Novo Código de Ética/2015. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo
decurso de tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento.



Resolução de Questões 26478

Questão 4

( XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Ricardo Silva, Carlos Santos e Raul Azevedo são advogados e constituem a sociedade Silva, Santos e Azevedo
Sociedade de Advogados, para exercício conjunto da profissão. A sociedade consolida-se como referência de
atuação em determinado ramo do Direito. Anos depois, Carlos Santos falece e seus ex sócios pretendem manter
seu sobrenome na sociedade. Sobre a manutenção do sobrenome de Carlos Santos na sociedade, de acordo
com o Estatuto e com o Regulamento Geral da OAB, assinale a afirmativa correta.
A) É permitida, desde que expressamente autorizada por seus herdeiros.
B) É vedada, pois da razão social não pode constar o nome de advogado falecido.
C) É permitida, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade ou na alteração
contratual em vigor.
D) É permitida, independentemente da previsão no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor, ou de
autorização dos herdeiros, desde que autorizada pelo Conselho da respectiva Seccional.

Tema: Sociedade de advogados



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) É permitida, desde que expressamente autorizada por seus herdeiros. 
INCORRETA: Não são os herdeiros, deve estar prevista no ato constitutivo.
B) É vedada, pois da razão social não pode constar o nome de advogado falecido.
INCORRETA: É permitida.
C) CORRETA: É permitida, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade ou na alteração
contratual em vigor.
D) É permitida, independentemente da previsão no ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor, ou de 
autorização dos herdeiros, desde que autorizada pelo Conselho da respectiva Seccional.
INCORRETA: Depende da previsão no ato constitutivo.

Tema: Sociedade de advogados

Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de
advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem
denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como
sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou
totalmente proibida de advogar.
§ 1º A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado
responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal
possibilidade no ato constitutivo.



Resolução de Questões 24234

Questão 5

( XXXIII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Juliana é integrante da equipe de recursos humanos de certa sociedade anônima, de grande porte, cujo objeto
social é o comércio de produtos eletrônicos. Encontrando-se vago um cargo de gerência jurídica, Juliana
organizou processo seletivo, tendo recebido os currículos de três candidatas. A primeira delas, Mariana, é
advogada regularmente inscrita na OAB, tendo se especializado em Direito Penal. A segunda, Patrícia, não é
graduada em Direito, porém é economista e concluiu o doutorado em direito societário e mercado de capitais. A
terceira, Luana, graduada em Direito, foi aprovada no exame da OAB e concluiu mestrado e doutorado. É
conselheira de certo tribunal de contas estadual, mas encontra-se afastada, a pedido, sem vencimentos.
Considerando a situação narrada, assinale a afirmativa correta.
A) Qualquer das candidatas poderá exercer a função de gerência jurídica, mas apenas Mariana poderá
subscrever os atos privativos da advocacia.
B) Qualquer das candidatas poderá exercer a função de gerência jurídica, mas apenas Mariana e Luana poderão
subscrever os atos privativos da advocacia.
C) Apenas Mariana poderá exercer a função de gerência jurídica.
D) Apenas Mariana e Luana poderão exercer a função de gerência jurídica.

Tema: Impedimentos e incompatibilidades



Resolução de Questões

Questão 5 – Gabarito Comentado

A) Qualquer das candidatas poderá exercer a função de gerência jurídica, mas apenas Mariana poderá subscrever os atos privativos da
advocacia.
INCORRETA: Somente Mariana está apta para exercer a função.
B) Qualquer das candidatas poderá exercer a função de gerência jurídica, mas apenas Mariana e Luana poderão subscrever os atos
privativos da advocacia.
INCORRETA: Somente Mariana está apta para exercer a função, Luana recai na incompatibilidade do inciso II do art. 28.
C) CORRETA: Apenas Mariana poderá exercer a função de gerência jurídica.
D) Apenas Mariana e Luana poderão exercer a função de gerência jurídica.
INCORRETA: Somente Mariana está apta para exercer a função, Luana recai na incompatibilidade do inciso II do art. 28.

Tema: Impedimentos e incompatibilidades

Art. 28 do EOAB. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes
atividades [...]
II – membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de
contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos os que
exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública
direta ou indireta.
Art. 7º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. A função de diretoria e
gerência jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive em
instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se
encontre inscrito regularmente na OAB.



Resolução de Questões 26567

Questão 6

( XXIII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Jorge é advogado, atuando no escritório modelo de uma universidade. Em certa ocasião, Jorge é consultado por
um cliente, pois este gostaria de esclarecer dúvidas sobre honorários advocatícios. O cliente indaga a Jorge
sobre o que seriam os honorários assistenciais.
Considerando o disposto no Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a opção que apresenta a resposta de
Jorge.
A) Os honorários assistenciais são aqueles pagos diretamente ao advogado que promove a juntada aos autos do
seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório.
B) Os honorários assistenciais são aqueles devidos ao advogado em periodicidade determinada, pela prestação
de serviços advocatícios de forma continuada, nas situações que o cliente venha a ter necessidade, como
contrapartida à chamada “advocacia de partido”.
C) Os honorários assistenciais são aqueles fixados pelo juiz ao advogado indicado para patrocinar causa de
juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço.
D) Os honorários assistenciais são aqueles fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em
substituição processual.

Tema: Honorários



Resolução de Questões

Questão 6 – Gabarito Comentado

A) Os honorários assistenciais são aqueles pagos diretamente ao advogado que promove a juntada aos autos do seu contrato de
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório.
INCORRETA: A descrição não corresponde ao§6º.
B) Os honorários assistenciais são aqueles devidos ao advogado em periodicidade determinada, pela prestação de serviços advocatícios de
forma continuada, nas situações que o cliente venha a ter necessidade, como contrapartida à chamada “advocacia de partido”.
INCORRETA: A descrição não corresponde ao§6º.
C) Os honorários assistenciais são aqueles fixados pelo juiz ao advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no
caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço.
INCORRETA: A descrição não corresponde ao§6º.
D) CORRETA: Os honorários assistenciais são aqueles fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição
processual.

Tema: Honorários

Art. 22 do EOAB. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 6º O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os
fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem

prejuízo aos honorários convencionais.



Resolução de Questões 24045

Questão 7

(XXII Exame de Ordem Unificado/FGV)
Marcelo, renomado advogado, foi convidado para participar de matéria veiculada pela Internet, por meio de 
portal de notícias, com a finalidade de informar os leitores sobre direitos do consumidor. Ao final da matéria, 
mediante sua autorização, foi divulgado o e-mail de Marcelo, bem como o número de telefone do seu 
escritório.

Sobre essa situação, de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a afirmativa correta.
A) Marcelo não pode participar de matéria veiculada pela Internet, pois esse fato, por si só, configura captação 
de clientela.
B) Marcelo pode participar de matéria veiculada pela Internet, mas são vedadas a referência ao e-mail e ao 
número de telefone do seu escritório ao final da matéria.
C) Marcelo pode participar de matéria veiculada pela Internet e são permitidas a referência ao e-mail e ao 
número de telefone do seu escritório ao final da matéria.
D) Marcelo pode participar de matéria veiculada pela Internet, mas é vedada a referência ao número de 
telefone do seu escritório ao final da matéria, sendo permitida a referência ao seu e-mail.

Tema: Publicidade profissional



Resolução de Questões

Questão 7 – Gabarito Comentado

A) Marcelo não pode participar de matéria veiculada pela Internet, pois esse fato, por si só, configura captação de clientela.
INCORRETA: Marcelo pode participar.
B) Marcelo pode participar de matéria veiculada pela Internet, mas são vedadas a referência ao e-mail e ao número de telefone do seu
escritório ao final da matéria.
INCORRETA: Marcelo pode participar, e é possível a referência ao e-mail.
C) Marcelo pode participar de matéria veiculada pela Internet e são permitidas a referência ao e-mail e ao número de telefone do seu
escritório ao final da matéria.
INCORRETA: Marcelo pode participar, mas não é permitida referência ao telefone.
D) CORRETA: Marcelo pode participar de matéria veiculada pela Internet, mas é vedada a referência ao número de telefone do seu
escritório ao final da matéria, sendo permitida a referência ao seu e-mail.

Tema: Publicidade profissional

Art. 40 do Novo Código de Ética/2015. Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de 
ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados:
V – o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos 
literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de 
eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela 
internet, sendo permitida a referência a e-mail;



Resolução de Questões 26564

Questão 8

( Exame de Ordem Unificado/FGV)
Gabriel, advogado, teve aplicada contra si penalidade de suspensão, em razão da prática das seguintes
condutas: atuar junto a cliente para a realização de ato destinado a fraudar a lei; recusar-se a prestar contas ao
cliente de quantias recebidas dele e incidir em erros reiterados que evidenciaram inépcia profissional.
Antes de decorrido o prazo para que pudesse requerer a reabilitação quanto à aplicação dessas sanções e após o
trânsito em julgado das decisões administrativas, instaurou-se contra ele, em razão dessas punições prévias,
novo processo disciplinar.
Com base no caso narrado, assinale a opção que indica a penalidade disciplinar a ser aplicada.
A) De exclusão, para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros do Conselho
Seccional competente.
B) De suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e implicará o cancelamento de sua inscrição na OAB.
C) De exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de reabilitação.
D) De suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e o impedirá de exercer a advocacia em todo o território
nacional, pelo prazo de doze a trinta meses.

Tema: Sanções disciplinares



Resolução de Questões

Questão 8 – Gabarito Comentado

A) De exclusão, para a qual é necessária a manifestação da maioria absoluta dos membros do Conselho Seccional competente.
INCORRETA: Não há previsão para manifestação da maioria absoluta, sim de 2/3, parágrafo único do art. 38.
B) De suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e implicará o cancelamento de sua inscrição na OAB.
INCORRETA: É caso de exclusão.
C) CORRETA: De exclusão, ficando o pedido de nova inscrição na OAB condicionado à prova de reabilitação.
D) De suspensão, que o impedirá de exercer o mandato e o impedirá de exercer a advocacia em todo o território nacional, pelo prazo de
doze a trinta meses.
INCORRETA: É caso de exclusão.

Tema: Sanções disciplinares

Art. 38. A exclusão é aplicável nos casos de:
I - aplicação, por três vezes, de suspensão;
Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação
favorável de dois terços dos membros do Conselho Seccional competente.
Art. 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, um ano após seu
cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento.
Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de
reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal.





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

FILOSOFIA DO DIREITO

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 23840

Questão 1

(XIX Exame de Ordem Unificado/FGV)

Segundo o Art. 1.723 do Código Civil, “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
Contudo, no ano de 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgarem a Ação Direta de
Inconstitucionalidade 4.277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132, reconheceram a união
estável para casais do mesmo sexo.
A situação acima descrita pode ser compreendida, à luz da Teoria Tridimendional do Direito de Miguel Reale, nos
seguintes termos:

A) uma norma jurídica, uma vez emanada, sofre alterações semânticas pela superveniência de mudanças no plano dos
fatos e valores.
B) toda norma jurídica é interpretada pelo poder discricionário de magistrados, no momento em que estes transformam
a vontade abstrata da lei em norma para o caso concreto.
C) o fato social é que determina a correta compreensão do que é a experiência jurídica e, por isso, os costumes devem
ter precedência sobre a letra fria da lei.
D) o ativismo judicial não pode ser confundido com o direito mesmo. Juízes não podem impor suas próprias ideologias
ao julgarem os casos concretos.

Tema: escolas do pensamento jurídico
ocidental



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: uma norma jurídica, uma vez emanada, sofre alterações semânticas pela superveniência de mudanças
no plano dos fatos e valores.
B) toda norma jurídica é interpretada pelo poder discricionário de magistrados, no momento em que estes
transformam a vontade abstrata da lei em norma para o caso concreto.
INCORRETA: toda norma jurídica é interpretada pelo poder discricionário de magistrados.

C) o fato social é que determina a correta compreensão do que é a experiência jurídica e, por isso, os costumes
devem ter precedência sobre a letra fria da lei.
INCORRETA: fato social ou costume como determinantes da experiência jurídica.

D) o ativismo judicial não pode ser confundido com o direito mesmo. Juízes não podem impor suas próprias
ideologias ao julgarem os casos concretos.
INCORRETA: presume-se que o direito se condiciona às imposições ideológicas dos juízes.

A Teoria Tridimensional do Direito, criada por Miguel Reale, trata dos três pilares do Direito: fato,
valor e norma. O Direito sofre diversas modificações por conta das transformações sociais fáticas e
valorativas. Assim, as leis podem passar por novas interpretações decorrentes dessas
transformações, desde que preservada a essência de cada lei.

Tema: escolas do pensamento jurídico
ocidental



Resolução de Questões 16841

Questão 2

(XIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

O filósofo inglês Jeremy Bentham, em seu livro Uma introdução aos princípios da moral e da legislação,
defendeu o princípio da utilidade como fundamento para a Moral e para o Direito.
Para esse autor, o princípio da utilidade é aquele que

A) estabelece que a moral e a lei devem ser obedecidas porque são úteis à coexistência humana na vida em
sociedade.
B) aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade das
pessoas cujos interesses estão em jogo.
C) demonstra que o direito natural é superior ao direito positivo, pois, ao longo do tempo, revelou-se mais útil à
tarefa de regular a convivência humana.
D) afirma que a liberdade humana é o bem maior a ser protegido tanto pela moral quanto pelo direito, pois são
a liberdade de pensamento e a ação que permitem às pessoas tornarem algo útil.

Tema: Ética utilitarista



Resolução de QuestõesQuestão 2 – Gabarito Comentado

A) estabelece que a moral e a lei devem ser obedecidas porque são úteis à coexistência humana na vida em sociedade.
INCORRETA: obediência à moral e à lei.
B) CORRETA: aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade das
pessoas cujos interesses estão em jogo.
C) demonstra que o direito natural é superior ao direito positivo, pois, ao longo do tempo, revelou-se mais útil à tarefa de regular a
convivência humana.
INCORRETA: apoio à teoria do direito natural.
D) afirma que a liberdade humana é o bem maior a ser protegido tanto pela moral quanto pelo direito, pois são a liberdade de
pensamento e a ação que permitem às pessoas tornarem algo útil.
INCORRETA: a liberdade humana como o bem maior a ser protegido.

O ponto de partida do utilitarismo de Bentham encontra-se na sua crítica à teoria do direito natural, que supõe
a existência de um "contrato" original pelo qual os súditos devem obediência aos soberanos. Para Bentham, a
doutrina do direito natural é insatisfatória por duas razões: primeiro, porque não é possível provar
historicamente a existência de tal contrato; segundo, porque, mesmo provando-se a realidade do contrato,
subsiste a pergunta sobre por que os homens estão obrigados a cumprir compromissos em geral.
Em sua opinião, a única resposta possível reside nas vantagens que o contrato proporciona à sociedade. Desse
modo, em sua visão o cidadão deve obedecer ao Estado, tendo em vista que a obediência contribui mais para a
felicidade geral do que a desobediência. A felicidade geral, ou o interesse da comunidade em geral, deve ser
entendida como o resultado de um cálculo hedonístico, isto é, a soma do bem comum e das dores dos
indivíduos. Assim, Bentham substitui a teoria do direito natural pela teoria da utilidade, afirmando que o
principal significado dessa transformação está na passagem de um mundo de ficções para um mundo de fatos.
Em sua visão, somente a experiência pode provar se uma ação ou intuição é útil ou não.

Tema: Ética utilitarista





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

DIREITO CONSTITUCIONAL

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 24125

Questão 1

(XXII Exame de Ordem Unificado/FGV)

O Presidente da República, objetivando adotar medidas urgentes para melhorar o desempenho da máquina burocrática pública,
solicita delegação ao Congresso Nacional a fim de normatizar, por meio de lei delegada, a tramitação mais eficiente de processos
no âmbito da Administração Pública.
O Congresso Nacional, embora tenha concordado com o pedido formulado, especifica, por meio de resolução, que o projeto de lei
delegada proposto pelo Presidente da República, antes de adentrar o sistema jurídico vigente pela via legal, deverá ser por ele
avaliado.
O Presidente da República, tendo dúvidas sobre se a condição imposta pelo Poder Legislativo é violadora da ordem
jurídicoconstitucional brasileira, solicita esclarecimentos à sua assessoria jurídica. Sobre a exigência do Congresso Nacional,
assinale a afirmativa correta.

A) A exigência é constitucional, posto que a CRFB/88 prevê a possibilidade de controle prévio sobre o conteúdo normativo da
delegação, quando a resolução assim o previr.
B) A exigência é inconstitucional, posto que a autorização para a edição de lei delegada, quando concedido pelo Congresso
Nacional, retira desse órgão qualquer possibilidade de controle sobre o seu conteúdo.
C) A exigência é constitucional, podendo o Parlamento arrogar-se o direito de propor emendas ao conteúdo normativo do projeto
de lei proposto pelo Presidente da República.
D) A exigência é inconstitucional, pois a lei delegada é espécie normativa cujo fundamento encontra-se alicerçado no princípio da
total independência de um Poder nos assuntos de outro.

Tema: Organização dos poderes



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: A exigência é constitucional, posto que a CRFB/88 prevê a possibilidade de controle prévio sobre o
conteúdo normativo da delegação, quando a resolução assim o previr.
B) A exigência é inconstitucional, posto que a autorização para a edição de lei delegada, quando concedido pelo
Congresso Nacional, retira desse órgão qualquer possibilidade de controle sobre o seu conteúdo.
INCORRETA: exigência inconstitucional.

C) A exigência é constitucional, podendo o Parlamento arrogar-se o direito de propor emendas ao conteúdo
normativo do projeto de lei proposto pelo Presidente da República.
INCORRETA: direito do Parlamento de propor emendas ao conteúdo do projeto de lei proposto pelo Presidente da República.

D) A exigência é inconstitucional, pois a lei delegada é espécie normativa cujo fundamento encontra-se alicerçado no
princípio da total independência de um Poder nos assuntos de outro.
INCORRETA: exigência inconstitucional.

CRFB/88:
Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a
delegação ao Congresso Nacional.
§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em
votação única, vedada qualquer emenda.

Tema: Organização dos poderes



Resolução de Questões 26491

Questão 2

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Em determinado órgão integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, foi apurado que
aproximadamente 100 (cem) cargos estavam vagos. O Presidente da República, mediante decreto, delegou ao Ministro
da Fazenda amplos poderes para promover a reestruturação do aludido órgão público, inclusive com a possibilidade de
extinção dos cargos vagos.
Sobre a hipótese, com fundamento na ordem jurídicoconstitucional vigente, assinale a afirmativa correta.

A) Somente mediante lei em sentido formal é admitida a criação e extinção de funções e cargos públicos, ainda que
vagos; logo, o decreto presidencial é inconstitucional por ofensa ao princípio da reserva legal.
B) A Constituição de 1988 atribui exclusivamente ao Presidente da República a possibilidade de, mediante decreto,
dispor sobre a extinção de funções ou cargos públicos, não admitindo que tal competência seja delegada aos Ministros
de Estado.
C) O referido decreto presidencial se harmoniza com o texto constitucional, uma vez que o Presidente da República
pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, sendo permitida a
delegação dessa competência aos Ministros de Estado.
D) A Constituição de 1988 não permite que cargos públicos legalmente criados, ainda que vagos, sejam extintos,
ressalvada a excepcional hipótese de excesso de gastos orçamentários com pessoal; portanto, o Decreto presidencial é
inconstitucional.

Tema: Organização dos poderes



Resolução de QuestõesQuestão 2 – Gabarito Comentado

A) Somente mediante lei em sentido formal é admitida a criação e extinção de funções e cargos públicos, ainda que vagos; logo, o
decreto presidencial é inconstitucional por ofensa ao princípio da reserva legal.
INCORRETA: somente mediante lei em sentido formal.
B) A Constituição de 1988 atribui exclusivamente ao Presidente da República a possibilidade de, mediante decreto, dispor sobre a
extinção de funções ou cargos públicos, não admitindo que tal competência seja delegada aos Ministros de Estado.
INCORRETA: não admitindo que tal competência seja delegada aos Ministros de Estado.
C) O referido decreto presidencial se harmoniza com o texto constitucional, uma vez que o Presidente da República pode dispor,
mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, sendo permitida a delegação dessa
competência aos Ministros de Estado.
D) A Constituição de 1988 não permite que cargos públicos legalmente criados, ainda que vagos, sejam extintos, ressalvada a
excepcional hipótese de excesso de gastos orçamentários com pessoal; portanto, o Decreto presidencial é inconstitucional.
INCORRETA: não permite que cargos públicos legalmente criados, ainda que vagos, sejam extintos.

CRFB/88:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...)
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa
nem criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (...)
Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI,
XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-
Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Tema: Organização dos poderes



Resolução de Questões 25891

Questão 3

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Após uma vida dura de trabalho, Geraldo, que tem 80 anos, encontra-se doente em razão de um problema crônico nos
rins e não possui meios de prover a própria manutenção.
Morando sozinho e não possuindo parentes vivos, sempre trabalhou, ao longo da vida, fazendo pequenos biscates,
jamais contribuindo com a previdência social.
Instruído por amigos, procura um advogado para saber se o sistema jurídico-constitucional prevê algum meio
assistencial para pessoas em suas condições.
O advogado informa a Geraldo que, segundo a Constituição Federal,

A) é garantido o amparo à velhice somente àqueles que contribuíram com a seguridade social no decorrer de uma vida
dedicada ao trabalho.
B) é assegurado o auxílio de um salário mínimo apenas àqueles que comprovem, concomitantemente, ser idosos e
possuir deficiência física impeditiva para o trabalho.
C) seria garantida a prestação de assistência social a Geraldo caso ele comprovasse, por intermédio de laudos médicos,
ser portador de deficiência física.
D) há previsão, no âmbito da seguridade social, de prestação de assistência social a idosos na situação em que Geraldo
se encontra.

Tema: Direitos fundamentais



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) é garantido o amparo à velhice somente àqueles que contribuíram com a seguridade social no decorrer de uma vida
dedicada ao trabalho.
INCORRETA: somente àqueles que contribuíram com a seguridade social.
B) é assegurado o auxílio de um salário mínimo apenas àqueles que comprovem, concomitantemente, ser idosos e possuir
deficiência física impeditiva para o trabalho.
INCORRETA: concomitantemente.
C) seria garantida a prestação de assistência social a Geraldo caso ele comprovasse, por intermédio de laudos médicos, ser
portador de deficiência física.
INCORRETA: ser portador de deficiência física.
D) CORRETA: há previsão, no âmbito da seguridade social, de prestação de assistência social a idosos na situação em que
Geraldo se encontra.

Tema: Direitos fundamentais

CRFB/88:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...)
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por
sua família, conforme dispuser a lei.



Resolução de Questões 25893

Questão 4

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

O Estado Alfa deixou de aplicar, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, o mínimo exigido da receita
resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências.
À luz desse quadro, algumas associações de estudantes procuram um advogado e o questionam se, nessa
hipótese, seria possível decretar a intervenção federal no Estado Alfa.
Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.

A) A intervenção federal da União no Estado Alfa pode ser decretada, ex officio, pelo Presidente da República.
B) A intervenção federal não é possível, pois, por ser um mecanismo excepcional, o rol previsto na Constituição
que a autoriza é taxativo, não contemplando a situação narrada.
C) A intervenção da União no Estado Alfa dependerá de requerimento do Procurador-Geral da República
perante o Supremo Tribunal Federal.
D) A intervenção federal não seria possível, pois a norma constitucional que exige a aplicação de percentual
mínimo de receita na educação nunca foi regulamentada.

Tema: Defesa da Constituição



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) A intervenção federal da União no Estado Alfa pode ser decretada, ex officio, pelo Presidente da República.

INCORRETA: ex officio.
B) A intervenção federal não é possível, pois, por ser um mecanismo excepcional, o rol previsto na Constituição que a autoriza é
taxativo, não contemplando a situação narrada.

INCORRETA: não é possível.
C) CORRETA: A intervenção da União no Estado Alfa dependerá de requerimento do Procurador-Geral da República perante o
Supremo Tribunal Federal.

D) A intervenção federal não seria possível, pois a norma constitucional que exige a aplicação de percentual mínimo de receita
na educação nunca foi regulamentada.

INCORRETA: não seria possível.

CRFB/88:
Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...)
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: (...)
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de
requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;

Tema: Defesa da Constituição



Resolução de Questões 24894

Questão 5

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Considere a seguinte situação hipotética: Decreto Legislativo do Congresso Nacional susta Ato Normativo do
Presidente da República que exorbita dos limites da delegação legislativa concedida. Insatisfeito com tal
Iniciativa do Congresso Nacional e levando em consideração o sistema brasileiro de controle de
constitucionalidade, o Presidente da República pode

A) deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF), pois não cabe Ação Direta de Inconstitucionalidade de decreto legislativo.
B) recorrer ao controle preventivo jurisdicional mediante o ajuizamento de um Mandado de Segurança perante
o Supremo Tribunal Federal.
C) deflagrar o controle repressivo político mediante uma representação de inconstitucionalidade, pois se trata
de um ato do Poder Legislativo.
D) deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), uma
vez que o decreto legislativo é ato normativo primário.

Tema: Controle de constitucionalidade



Resolução de Questões

Questão 5 – Gabarito Comentado

A) deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), pois
não cabe Ação Direta de Inconstitucionalidade de decreto legislativo.
INCORRETA: não cabe Ação Direta de Inconstitucionalidade.
B) recorrer ao controle preventivo jurisdicional mediante o ajuizamento de um Mandado de Segurança perante o Supremo
Tribunal Federal.
INCORRETA: controle preventivo.
C) deflagrar o controle repressivo político mediante uma representação de inconstitucionalidade, pois se trata de um ato do Poder
Legislativo.
INCORRETA: controle repressivo político.
D) deflagrar o controle repressivo concentrado mediante uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), uma vez que o
decreto legislativo é ato normativo primário.

CRFB/88:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (...)
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade:
I - o Presidente da República;

Tema: Controle de constitucionalidade



Resolução de Questões 26488

Questão 6

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

O Estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atraem milhares de turistas todos os anos,
edita lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos, ameaçados de extinção, e limitando o
transporte marítimo de passageiros.
A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa
correta.

A) O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca, mas poderá
legislar sobre transporte e navegação marítima, caso Lei Complementar federal o autorize.
B) O Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar sobre a matéria; logo, a lei
estadual é constitucional.
C) A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque compete privativamente à União legislar sobre a
proteção do meio ambiente e o controle da poluição.
D) A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque trata de pesca e navegação marítima, que são de
competência exclusiva da União, apesar de o Estado Y ter competência privativa para legislar sobre meio
ambiente.

Tema: Organização administrativa



Resolução de Questões
Questão 6 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca, mas poderá legislar sobre transporte
e navegação marítima, caso Lei Complementar federal o autorize.
B) O Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar sobre a matéria; logo, a lei estadual é constitucional.
INCORRETA: competência comum com os demais entes federados.
C) A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque compete privativamente à União legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle
da poluição.
INCORRETA: competência privativa da União sobre proteção do meio ambiente e o controle da poluição.
D) A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque trata de pesca e navegação marítima, que são de competência exclusiva da União, apesar
de o Estado Y ter competência privativa para legislar sobre meio ambiente.
INCORRETA: competência exclusiva da União.

CRFB/88:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte; (...)
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas
das matérias relacionadas neste artigo. (...)
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição;

Tema: Organização administrativa



Resolução de Questões 23972

Questão 7

(XX Exame de Ordem Unificado/FGV)

Ao ouvir, em matéria telejornalística, referência ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), João, estudante do primeiro ano
de curso jurídico, interessado em melhor compreender a estrutura e as atribuições dos órgãos estatais, procura o seu
professor de Direito Constitucional para obter maiores informações sobre o tema. Narra o conteúdo da matéria,
informando-lhe não ter conseguido entender adequadamente o papel desempenhado pelo referido Conselho na
estrutura do Estado. O referido professor, então, plenamente alicerçado na ordem constitucional, esclarece que o
Conselho Nacional de Justiça

A) é um órgão atípico, que não se encontra na estrutura de nenhum dos Poderes da República, mas que, sem prejuízo
das suas atribuições administrativas, excepcionalmente possui atribuições jurisdicionais.
B) é um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário e, como tal, possui todas as atribuições jurisdicionais
recursais, sem prejuízo das atribuições administrativas de sua competência.
C) embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário, possui atribuições exclusivamente
administrativas, não sendo, portanto, órgão com competência jurisdicional.
D) é um órgão auxiliar da Presidência da República, com atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e
disciplinar de toda a magistratura, incluído neste rol o Supremo Tribunal Federal.

Tema: Poder Judiciário



Resolução de Questões

Questão 7 – Gabarito Comentado

A) é um órgão atípico, que não se encontra na estrutura de nenhum dos Poderes da República, mas que, sem prejuízo das suas
atribuições administrativas, excepcionalmente possui atribuições jurisdicionais.
INCORRETA: órgão atípico, que não se encontra na estrutura de nenhum dos Poderes da República.
B) é um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário e, como tal, possui todas as atribuições jurisdicionais recursais, sem
prejuízo das atribuições administrativas de sua competência.
INCORRETA: possui todas as atribuições jurisdicionais recursais.
C) embora seja um órgão pertencente à estrutura do Poder Judiciário, possui atribuições exclusivamente administrativas, não
sendo, portanto, órgão com competência jurisdicional.
D) é um órgão auxiliar da Presidência da República, com atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar de
toda a magistratura, incluído neste rol o Supremo Tribunal Federal.
INCORRETA: órgão auxiliar da Presidência da República.

CRFB/88:
Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: (...)
I-A o Conselho Nacional de Justiça; (...)
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2
(dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (...)
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário
e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que
lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

Tema: Poder Judiciário





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

DIREITOS HUMANOS

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 24902

Questão 1

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Você, como advogada(o) que atua na defesa dos Direitos Humanos, foi chamada(o) para atuar em um caso em
que há uma disputa pela terra entre produtores rurais e uma comunidade quilombola.
Você sabe que, de acordo com o Decreto nº 4.887/03 do Governo Federal, “consideram-se remanescentes das
comunidades dos quilombos, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”.
Em relação a essas pessoas remanescentes de quilombos, é correto dizer que a Constituição Federal de 1988

A) assegura o direito às suas tradições, mas não garante a propriedade da terra ocupada por elas.
B) prevê o direito à consulta aos quilombolas sempre que houver proposta oficial de exploração de riquezas
minerais de suas terras.
C) afirma o direito à posse da terra quando ocupada de boa-fé por esses grupos.
D) reconhece a propriedade definitiva das terras que estejam ocupando, cabendo ao Estado a emissão dos
títulos respectivos.

Tema: proteção dos direitos humanos na 
Constituição de 1988



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) assegura o direito às suas tradições, mas não garante a propriedade da terra ocupada por elas.
INCORRETA: não garante a propriedade da terra.
B) prevê o direito à consulta aos quilombolas sempre que houver proposta oficial de exploração de riquezas minerais
de suas terras.
INCORRETA: prevê o direito à consulta.
C) afirma o direito à posse da terra quando ocupada de boa-fé por esses grupos.
INCORRETA: quando ocupada de boa-fé.
D) CORRETA: reconhece a propriedade definitiva das terras que estejam ocupando, cabendo ao Estado a emissão
dos títulos respectivos.

Art. 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da CRFB/88: Aos remanescentes das
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Tema: proteção dos direitos humanos na 
Constituição de 1988



Resolução de Questões 25867

Questão 2

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Você foi procurado, como advogado(a), por representantes de um Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que lhe informaram
que o governador do estado, juntamente com o ministro da justiça do país, estavam articulando a expulsão coletiva de um grupo
de haitianos, que vive legalmente na sua cidade.
Na iminência de tal situação e sabendo que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, assinale a
opção que indica, em conformidade com essa convenção, o argumento jurídico a ser usado.

A) Um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da justiça constituem fundamento jurídico suficiente para a
expulsão coletiva, segundo a Convenção acima citada. Portanto, a única solução é política, ou seja, fazer manifestações para
demover as autoridades desse propósito.
B) A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos é omissa quanto a esse ponto. Portanto, a única alternativa é buscar apoio
em outros tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas, relativa ao Estatuto dos Refugiados, também conhecida
como Convenção de Genebra, de 1951.
C) A expulsão coletiva de estrangeiros é permitida, segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, apenas no caso
daqueles que tenham tido condenação penal com trânsito em julgado, o que não foi o caso dos haitianos visados pelos propósitos
do governador e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade.
D) A pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade
com as disposições legais. Além disso, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

Tema: sistema interamericano de proteção
dos direitos humanos



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) Um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da justiça constituem fundamento jurídico suficiente para a
expulsão coletiva, segundo a Convenção acima citada. Portanto, a única solução é política, ou seja, fazer manifestações para
demover as autoridades desse propósito.
INCORRETA: constituem fundamento jurídico suficiente para a expulsão coletiva.
B) A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos é omissa quanto a esse ponto. Portanto, a única alternativa é buscar apoio
em outros tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas, relativa ao Estatuto dos Refugiados, também conhecida
como Convenção de Genebra, de 1951.
INCORRETA: é omissa.
C) A expulsão coletiva de estrangeiros é permitida, segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, apenas no caso
daqueles que tenham tido condenação penal com trânsito em julgado, o que não foi o caso dos haitianos visados pelos propósitos
do governador e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade.
INCORRETA: a expulsão coletiva de estrangeiros é permitida.
D) CORRETA: A pessoa que se ache legalmente no território de um Estado tem direito de circular nele e de nele residir em
conformidade com as disposições legais. Além disso, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica):
Artigo 22 - Direito de circulação e de residência
1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado tem o direito de nele livremente
circular e de nele residir, em conformidade com as disposições legais. (...)
9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

Tema: sistema interamericano de proteção
dos direitos humanos





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

DIREITO INTERNACIONAL

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 26327

Questão 1

(XXVI Exame de Ordem Unificado/FGV)

Maria Olímpia é demitida pela Embaixada de um país estrangeiro, em Brasília, por ter se recusado a usar véu
como parte do seu uniforme de serviço. Obteve ganho de causa na reclamação trabalhista que moveu, mas,
como o Estado não cumpriu espontaneamente a sentença, foi solicitada a penhora de bens da Embaixada.

Nesse caso, a penhora de bens do Estado estrangeiro
A) somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados ao
funcionamento da sua representação diplomática.
B) não poderá ser autorizada, face à imunidade absoluta de jurisdição do Estado estrangeiro.
C) dependerá de um pedido de auxílio direto via Autoridade Central, nos termos dos tratados em vigor.
D) poderá ser deferida, porque, sendo os contratos de trabalho atos de gestão, os bens que são objeto da
penhora autorizam, de imediato, a execução.

Tema: Direito Internacional privado



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente
vinculados ao funcionamento da sua representação diplomática.
B) não poderá ser autorizada, face à imunidade absoluta de jurisdição do Estado estrangeiro.
INCORRETA: imunidade absoluta de jurisdição do Estado estrangeiro
C) dependerá de um pedido de auxílio direto via Autoridade Central, nos termos dos tratados em vigor.
INCORRETA: pedido de auxílio.
D) poderá ser deferida, porque, sendo os contratos de trabalho atos de gestão, os bens que são objeto da
penhora autorizam, de imediato, a execução.
INCORRETA: autorizam, de imediato, a execução.

Só podem ser penhorados os bens que não tenham relação com a atividade diplomática da
Embaixada e de seus representantes. Tal inviolabilidade está prevista nas Convenções de Viena de
1961(Decreto 56.435/1965) e de 1963 (Decreto nº 61.078/1967), mas tal conhecimento específico
não se fazia necessário.

Tema: Direito Internacional privado



Resolução de Questões 26496

Questão 2

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969,
por meio do Decreto nº 7.030. A Convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em
vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais. Tendo por base os dispositivos da Convenção,
assinale a afirmativa correta.
A) Para os fins da Convenção, “tratado” significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre
Estados e/ou organizações internacionais.
B) Os Estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que disponha o tratado.
C) Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações
assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado.
D) Os tratados que conflitem com uma norma imperativa de Direito Internacional geral têm sua execução
suspensa até que norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza derrogue a norma
imperativa com eles conflitante.

Tema: Direito Internacional público



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) Para os fins da Convenção, “tratado” significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados e/ou
organizações internacionais.
INCORRETA: Para os fins da Convenção.
B) Os Estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que disponha o tratado.
INCORRETA: soberanos para formular reservas.
C) CORRETA: Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em
um tratado internacional devidamente internalizado.
D) Os tratados que conflitem com uma norma imperativa de Direito Internacional geral têm sua execução suspensa até que norma
ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza derrogue a norma imperativa com eles conflitante.
INCORRETA: execução suspensa.

Artigo 27. Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de 
um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.
Nulidade de Tratados
Artigo 46 1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi 
expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não 
ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância 
fundamental.
2. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda, na matéria, de 
conformidade com a prática normal e de boa fé.
A única exceção, também prevista no Art. 27 é a nulidade de tratados, regulada pelo Art. 46 da Convenção. Ler

artigos 2º; 19; 53 e 64 todos da Convenção de Viena.

Tema: Direito Internacional público





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

DIREITO TRIBUTÁRIO

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 26585

Questão 1

(XXVIII Exame de Ordem Unificado/FGV)

O Estado Y lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica PJ para cobrança de créditos de Impostos sobre a
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), decorrentes da produção e venda de livros
eletrônicos. Adicionalmente aos créditos de ICMS, o Estado Y cobrou o pagamento de multa em decorrência do
descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista.
Tendo isso em vista, assinale a afirmativa correta.

A) Há imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos; por outro lado, é incorreta a cobrança da multa
pelo descumprimento da obrigação acessória.
B) Há imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos; no entanto, tendo em vista a previsão legal, é
correta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
C) É correta a cobrança do ICMS, uma vez que a imunidade tributária somente abrange o papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos; da mesma forma, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento
da obrigação acessória, em vista da previsão legal.
D) É correta a cobrança do ICMS, uma vez que a imunidade tributária somente abrange o papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos; no entanto, é incorreta a cobrança da multa pelo descumprimento da
obrigação acessória.

Tema: Sistema Tributário Nacional



Resolução de Questões
Questão 1 – Gabarito Comentado

A) Há imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos; por outro lado, é incorreta a cobrança da multa pelo descumprimento da
obrigação acessória.
INCORRETA: é incorreta a cobrança da multa.
B) CORRETA: Há imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos; no entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a
cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
C) É correta a cobrança do ICMS, uma vez que a imunidade tributária somente abrange o papel destinado à impressão de livros, jornais
e periódicos; da mesma forma, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação acessória, em vista da previsão legal.
INCORRETA: é correta a cobrança do ICMS.
D) É correta a cobrança do ICMS, uma vez que a imunidade tributária somente abrange o papel destinado à impressão de livros, jornais
e periódicos; no entanto, é incorreta a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
INCORRETA: é correta a cobrança do ICMS; é incorreta a cobrança da multa.

Em julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 330817 e 595676, o STF decidiu que a imunidade do art. 150,
VI, alínea “d” da CRFB/88 também abrange os livros digitais.
CRFB/88:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios: (...)
VI - instituir impostos sobre: (...)
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. (...)
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.

Tema: Sistema Tributário Nacional



Resolução de Questões 26584

Questão 2

(XXVIII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Pedro tem três anos de idade e é proprietário de um apartamento. Em janeiro deste ano, o Fisco notificou Pedro
para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por meio do envio do carnê de cobrança ao
seu endereço. Os pais de Pedro, recebendo a correspondência, decidiram não pagar o tributo, mesmo
possuindo recursos suficientes para tanto.
Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação por Pedro, assinale a afirmativa correta.

A) Os pais de Pedro devem pagar o tributo, na qualidade de substitutos tributários.
B) O Fisco deverá aguardar Pedro completar 18 anos para iniciar o processo de execução da dívida.
C) Os pais de Pedro responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis tributários na
condição de terceiros.
D) O Fisco deve cobrar o tributo dos pais de Pedro, já que são contribuintes do IPTU.

Tema: Normas gerais de direito tributário



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) Os pais de Pedro devem pagar o tributo, na qualidade de substitutos tributários.
INCORRETA: qualidade de substitutos tributários.
B) O Fisco deverá aguardar Pedro completar 18 anos para iniciar o processo de execução da dívida.
INCORRETA: Fisco deverá aguardar Pedro completar 18 anos.
C) CORRETA: Os pais de Pedro responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis
tributários na condição de terceiros.
D) O Fisco deve cobrar o tributo dos pais de Pedro, já que são contribuintes do IPTU.
INCORRETA: já que são contribuintes do IPTU.

CTN:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. (...)
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões
de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

Tema: Normas gerais de direito tributário



Resolução de Questões 24147

Questão 3

(XXII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Por meio da Lei Ordinária nº 123, a União instituiu contribuição não cumulativa destinada a garantir a
expansão da seguridade social, utilizando, para tanto, fato gerador e base de cálculo distintos dos
discriminados na Constituição da República. A referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2015, com
entrada em vigor em 2 de janeiro de 2016, determinando o dia 1º de fevereiro do mesmo ano como data de
pagamento.
Por considerar indevida a contribuição criada pela União, a pessoa jurídica A, atuante no ramo de
supermercados, não realizou o seu pagamento, razão pela qual, em 5 de julho de 2016, foi lavrado auto de
infração para a sua cobrança.
Considerando a situação em comento, assinale a opção que indica o argumento que poderá ser alegado pela
contribuinte para impugnar a referida cobrança.

A) A nova contribuição viola o princípio da anterioridade nonagesimal.
B) A nova contribuição viola o princípio da anterioridade anual.
C) A nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar.
D) A Constituição da República veda a instituição de contribuições não cumulativas.

Tema: Competência tributária



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) A nova contribuição viola o princípio da anterioridade nonagesimal.
INCORRETA: viola o princípio da anterioridade nonagesimal.
B) A nova contribuição viola o princípio da anterioridade anual.
INCORRETA: princípio da anterioridade anual.
C) CORRETA: A nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar.
D) A Constituição da República veda a instituição de contribuições não cumulativas.
INCORRETA: veda a instituição de contribuições não cumulativas.

CRFB/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...)
§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da
seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. (...)
§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa
dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o
disposto no art. 150, III, "b". (...)
Art. 154. A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-
cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta
Constituição;

Tema: Competência tributária



Resolução de Questões 25901

Questão 4

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

A pessoa jurídica XXX é devedora de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), além de multa de ofício e
de juros moratórios (taxa Selic), relativamente ao exercício de 2014.
O referido crédito tributário foi devidamente constituído por meio de lançamento de ofício, e sua exigibilidade
se encontra suspensa por força de recurso administrativo. No ano de 2015, a pessoa jurídica XXX foi incorporada
pela pessoa jurídica ZZZ.
Sobre a responsabilidade tributária da pessoa jurídica ZZZ, no tocante ao crédito tributário constituído contra
XXX, assinale a afirmativa correta.

A) A incorporadora ZZZ é responsável apenas pelo pagamento da CSLL e dos juros moratórios (taxa Selic).
B) A incorporadora ZZZ é integralmente responsável tanto pelo pagamento da CSLL quanto pelo pagamento da
multa e dos juros moratórios.
C) A incorporadora ZZZ é responsável apenas pelo tributo, uma vez que, em razão da suspensão da exigibilidade,
não é responsável pelo pagamento das multas e dos demais acréscimos legais.
D) A incorporadora ZZZ é responsável apenas pela CSLL e pela multa, não sendo responsável pelo pagamento
dos juros moratórios.

Tema: Crédito tributário



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) A incorporadora ZZZ é responsável apenas pelo pagamento da CSLL e dos juros moratórios (taxa Selic).
INCORRETA: apenas pelo pagamento da CSLL e dos juros moratórios (taxa Selic).
B) CORRETA: A incorporadora ZZZ é integralmente responsável tanto pelo pagamento da CSLL quanto pelo
pagamento da multa e dos juros moratórios.
C) A incorporadora ZZZ é responsável apenas pelo tributo, uma vez que, em razão da suspensão da
exigibilidade, não é responsável pelo pagamento das multas e dos demais acréscimos legais.
INCORRETA: responsável apenas pelo tributo.
D) A incorporadora ZZZ é responsável apenas pela CSLL e pela multa, não sendo responsável pelo pagamento
dos juros moratórios.
INCORRETA: responsável apenas pela CSLL e pela multa.

Art. 132 do CTN: A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas
pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Súmula 554 do STJ: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou
punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.

Tema: Crédito tributário



Resolução de Questões 24141

Questão 5

(XXII Exame de Ordem Unificado/FGV)

João e Pedro são, por lei, contribuintes obrigados solidariamente a pagar determinado tributo. Foi publicada lei
que isenta os ex-combatentes do pagamento de tal tributo, sendo este o caso pessoal somente de João.
Tendo em vista essa situação, assinale a afirmativa correta.

A) Sendo um caso de isenção pessoal, a lei não exonera Pedro, que permanece obrigado a pagar o saldo
remanescente, descontada a parcela isenta em favor de João.
B) Pedro ficará totalmente exonerado do pagamento, aproveitando-se da isenção em favor de João.
C) O imposto poderá ser cobrado de Pedro ou de João, pois a solidariedade afasta a isenção em favor deste.
D) Pedro permanece obrigado a pagar integralmente o imposto, nada obstante a isenção em favor de João.

Tema: Obrigação tributária



Resolução de Questões

Questão 5 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: Sendo um caso de isenção pessoal, a lei não exonera Pedro, que permanece obrigado a pagar o
saldo remanescente, descontada a parcela isenta em favor de João.
B) Pedro ficará totalmente exonerado do pagamento, aproveitando-se da isenção em favor de João.
INCORRETA: Pedro ficará totalmente exonerado.
C) O imposto poderá ser cobrado de Pedro ou de João, pois a solidariedade afasta a isenção em favor deste.
INCORRETA: o imposto poderá ser cobrado de João.
D) Pedro permanece obrigado a pagar integralmente o imposto, nada obstante a isenção em favor de João.
INCORRETA: Pedro permanece obrigado a pagar integralmente o imposto.

CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas: (...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: (...)
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

Tema: Obrigação tributária





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

DIREITO ADMINISTRATIVO

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 24157

Questão 1

(XXII Exame de Ordem Unificado/FGV)

O Município Beta procedeu ao recadastramento de seus servidores efetivos e constatou que 6 (seis) bacharéis em
contabilidade exerciam variados cargos na estrutura administrativa, todos providos mediante concurso público. Verificou
também que existiam 10 (dez) cargos vagos de auditores fiscais de tributos, decorrentes de aposentadorias havidas nos
últimos anos.
O Município, considerando a necessidade de incrementar receitas, editou lei reorganizando sua estrutura funcional de
modo a reenquadrar aqueles servidores como auditores fiscais de tributos.
Com base na hipótese apresentada, acerca do provimento de cargo público, assinale a afirmativa correta.

A) A medida é inválida, porque o provimento originário de cargo efetivo em uma determinada carreira exige
concurso público específico.
B) A medida é válida, porque os servidores reenquadrados são concursados, configurando-se na espécie mera
transformação de cargos, expressamente prevista na CRFB/88.
C) A medida é inválida, porque o provimento de todo e qualquer cargo faz-se exclusivamente mediante concurso
público.
D) A medida é válida, porque os servidores reenquadrados são concursados e não há aumento de despesa, uma
vez que os cargos preenchidos já existiam.

Tema: Servidores públicos



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: A medida é inválida, porque o provimento originário de cargo efetivo em uma determinada carreira exige
concurso público específico.
B) A medida é válida, porque os servidores reenquadrados são concursados, configurando-se na espécie mera transformação
de cargos, expressamente prevista na CRFB/88.
INCORRETA: os servidores foram investidos em cargos que não integravam as carreiras anteriormente investidas.
C) A medida é inválida, porque o provimento de todo e qualquer cargo faz-se exclusivamente mediante concurso público.
INCORRETA: todo e qualquer cargo.
D) A medida é válida, porque os servidores reenquadrados são concursados e não há aumento de despesa, uma vez que os
cargos preenchidos já existiam.
INCORRETA: os servidores foram investidos em cargos que não integravam as carreiras anteriormente investidas.

Súmula Vinculante 43 do STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao
servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento,
em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
Art. 37, II, da CRFB/88: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Tema: Servidores públicos



Resolução de Questões 25904

Questão 2

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

João foi aprovado em concurso público para ocupar um cargo federal. Depois de nomeado, tomou posse e
entrou em exercício imediatamente. Porém, em razão da sua baixa produtividade, o órgão ao qual João estava
vinculado entendeu que o servidor não satisfez as condições do estágio probatório.
Considerando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, à luz do caso narrado, assinale a afirmativa
correta.

A) A Administração Pública deve exonerar João, após o devido processo legal, visto que ele não mostrou
aptidão e capacidade para o exercício do cargo.
B) A Administração Pública deve demitir João, solução prevista em lei para os casos de inaptidão no estágio
probatório.
C) João deve ser redistribuído para outro órgão ou outra entidade do mesmo Poder, a fim de que possa
desempenhar suas atribuições em outro local.
D) João deve ser readaptado em cargo de atribuições afins.

Tema: Servidores públicos



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: A Administração Pública deve exonerar João, após o devido processo legal, visto que ele não mostrou
aptidão e capacidade para o exercício do cargo.
B) A Administração Pública deve demitir João, solução prevista em lei para os casos de inaptidão no estágio probatório.
INCORRETA: demitir.
C) João deve ser redistribuído para outro órgão ou outra entidade do mesmo Poder, a fim de que possa desempenhar
suas atribuições em outro local.
INCORRETA: redistribuído.
D) João deve ser readaptado em cargo de atribuições afins.
INCORRETA: readaptado.

Lei nº 8.112/90:
Art. 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.
Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:
I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;
II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.

Tema: Servidores públicos



Resolução de Questões 24084

Questão 3

(XXI Exame de Ordem Unificado/FGV)

Uma autarquia federal divulgou edital de licitação para a concessão da exploração de uma rodovia que interliga
diversos Estados da Federação. A exploração do serviço será precedida de obras de duplicação da rodovia. Como
o fluxo esperado de veículos não é suficiente para garantir, por meio do pedágio, a amortização dos
investimentos e a remuneração do concessionário, haverá, adicionalmente à cobrança do pedágio,
contraprestação pecuniária por parte do Poder Público. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa
correta.

A) Trata-se de um exemplo de parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa.
B) Trata-se de um consórcio público com personalidade de direito público entre a autarquia federal e a pessoa
jurídica de direito privado.
C) Trata-se de um exemplo de parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada.
D) Trata-se de um exemplo de consórcio público com personalidade jurídica de direito privado.

Tema: Contratos administrativos



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) Trata-se de um exemplo de parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa.
INCORRETA: modalidade concessão administrativa.
B) Trata-se de um consórcio público com personalidade de direito público entre a autarquia federal e a pessoa jurídica de
direito privado.
INCORRETA: consórcio público.
C) CORRETA: Trata-se de um exemplo de parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada.
D) Trata-se de um exemplo de consórcio público com personalidade jurídica de direito privado.
INCORRETA: consórcio público.

Lei nº 11.079/2004:
Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou
administrativa.
§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.
Decreto nº 6.017/2007:
Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se:
I - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no
11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de
interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza
autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos;

Tema: Contratos administrativos



Resolução de Questões 24158

Questão 4

(XXII Exame de Ordem Unificado/FGV)

A Agência Nacional do Petróleo – ANP, no exercício do poder de polícia, promoveu diligência, no dia 05/01/2010,
junto à sociedade Petrolineous S/A, que culminou na autuação desta por fatos ocorridos naquela mesma data.
Encerrado o processo administrativo, foi aplicada multa nos limites estabelecidos na lei de regência. O
respectivo crédito não tributário resultou definitivamente constituído em 19/01/2011, e, em 15/10/2015, foi
ajuizada a pertinente execução fiscal. Com base na situação hipotética descrita, acerca da prescrição no Direito
Administrativo, assinale a afirmativa correta.

A) Operou-se a prescrição para a execução do crédito, considerando o lapso de cinco anos transcorrido entre a
data da autuação e a do ajuizamento da ação.
B) Não se operou a prescrição para a execução do crédito, que pode ser cobrado pela administração federal a
qualquer tempo.
C) Operou-se a prescrição para a execução do crédito, considerando o lapso de três anos decorrido entre a data
de sua constituição definitiva e a do ajuizamento da ação.
D) Não se operou a prescrição para a execução do crédito, considerando o lapso de cinco anos entre a data de
sua constituição definitiva e a do ajuizamento da ação.

Tema: Prescrição



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) Operou-se a prescrição para a execução do crédito, considerando o lapso de cinco anos transcorrido entre a data da
autuação e a do ajuizamento da ação.
INCORRETA: houve prescrição.
B) Não se operou a prescrição para a execução do crédito, que pode ser cobrado pela administração federal a qualquer
tempo.
INCORRETA: cobrança a qualquer tempo.
C) Operou-se a prescrição para a execução do crédito, considerando o lapso de três anos decorrido entre a data de sua
constituição definitiva e a do ajuizamento da ação.
INCORRETA: houve prescrição.
D) Não se operou a prescrição para a execução do crédito, considerando o lapso de cinco anos entre a data de sua
constituição definitiva e a do ajuizamento da ação.

Art. 1º-A da Lei 9.873/99: Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à
legislação em vigor.

Tema: Prescrição



Resolução de Questões 22780

Questão 5

(XVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

O Governador do Estado Y criticou, por meio da imprensa, o Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços
Delegados de Transportes do Estado, autarquia estadual criada pela Lei nº 1.234, alegando que aquela entidade, ao
aplicar multas às empresas concessionárias por supostas falhas na prestação do serviço, “não estimula o empresário a
investir no Estado”. Ainda, por essa razão, o Governador ameaçou, também pela imprensa, substituir o Diretor-
Presidente da agência antes de expirado o prazo do mandato daquele dirigente.
Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta.

A) A adoção do mandato fixo para os dirigentes de agências reguladoras contribui para a necessária autonomia da
entidade, impedindo a livre exoneração pelo chefe do Poder Executivo.
B) A agência reguladora, como órgão da Administração Direta, submete-se ao poder disciplinar do chefe do Poder
Executivo estadual.
C) A agência reguladora possui personalidade jurídica própria, mas está sujeita, obrigatoriamente, ao poder hierárquico
do chefe do Poder Executivo.
D) Ainda que os dirigentes da agência reguladora exerçam mandato fixo, pode o chefe do Poder Executivo exonera-los,
por razões políticas não ligadas ao interesse público, caso discorde das decisões tomadas pela entidade.

Tema: Organização administrativa



Resolução de Questões
Questão 5 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: A adoção do mandato fixo para os dirigentes de agências reguladoras contribui para a necessária autonomia da entidade,
impedindo a livre exoneração pelo chefe do Poder Executivo.
B) A agência reguladora, como órgão da Administração Direta, submete-se ao poder disciplinar do chefe do Poder Executivo estadual.
INCORRETA: Administração Direta.
C) A agência reguladora possui personalidade jurídica própria, mas está sujeita, obrigatoriamente, ao poder hierárquico do chefe do Poder
Executivo.
INCORRETA: sujeita, obrigatoriamente, ao poder hierárquico.
D) Ainda que os dirigentes da agência reguladora exerçam mandato fixo, pode o chefe do Poder Executivo exonera-los, por razões políticas
não ligadas ao interesse público, caso discorde das decisões tomadas pela entidade.
INCORRETA: exoneração pelo chefe do Poder Executivo.

Lei nº 9.986/00:
Art. 9º Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em caso de renúncia, de
condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.
Parágrafo único. A lei de criação da Agência poderá prever outras condições para a perda do
mandato.
Decreto-Lei nº 200/67:
Art. 5º. Para os fins desta lei, considera-se:
I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e
receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para
seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

Tema: Organização administrativa



Resolução de Questões 17048

Questão 6

(XIII Exame de Ordem Unificado/FGV)

A União licitou, mediante concorrência, uma obra de engenharia para construir um hospital público. Depois de
realizadas todas as etapas previstas na Lei n. 8.666/93, sagrou-se vencedora a Companhia X. No entanto, antes
de se outorgar o contrato para a Companhia X, a Administração Pública resolveu revogar a licitação.
Acerca do tema, assinale a afirmativa correta.

A) A Administração Pública pode revogar a licitação, por qualquer motivo, principalmente por ilegalidade, não
havendo direito subjetivo da Companhia X ao contrato.
B) A revogação depende da constatação de ilegalidade no curso do procedimento e, nesse caso, não pode ser
decretada em prejuízo da Companhia X, que já se sagrou vencedora.
C) A revogação, fundada na conveniência e na oportunidade da Administração Pública, deverá sempre ser
motivada e baseada em fato superveniente ao início da licitação.
D) Quando a Administração lança um edital e a ele se vincula, somente será possível a anulação do certame em
caso de ilegalidade, sendo-lhe vedado, pois, revogar a licitação.

Tema: Licitações públicas



Resolução de Questões

Questão 6 – Gabarito Comentado

A) A Administração Pública pode revogar a licitação, por qualquer motivo, principalmente por ilegalidade, não havendo direito subjetivo da
Companhia X ao contrato.
INCORRETA: por qualquer motivo.
B) A revogação depende da constatação de ilegalidade no curso do procedimento e, nesse caso, não pode ser decretada em prejuízo da
Companhia X, que já se sagrou vencedora.
INCORRETA: constatação de ilegalidade.
C) A revogação, fundada na conveniência e na oportunidade da Administração Pública, deverá sempre ser motivada e baseada em fato
superveniente ao início da licitação.
D) Quando a Administração lança um edital e a ele se vincula, somente será possível a anulação do certame em caso de ilegalidade, sendo-
lhe vedado, pois, revogar a licitação.
INCORRETA: em caso de ilegalidade.

Art. 49 da Lei nº 8.666/93: A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

Tema: Licitações públicas
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Resolução de Questões 26510

Questão 1

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)
Tendo em vista a elevação da temperatura do meio ambiente urbano, bem como a elevação do nível dos
oceanos, a União deverá implementar e estruturar um mercado de carbono, em que serão negociados títulos
mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa evitadas.
Sobre o caso, assinale a afirmativa correta.

A) É possível a criação de mercado de carbono, tendo como atores, exclusivamente, a União, os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal.
B) Não é constitucional a criação de mercado de carbono no Brasil, tendo em vista a natureza indisponível e
inalienável de bens ambientais.
C) A criação de mercado de carbono é válida, inclusive sendo operacionalizado em bolsa de valores aberta a
atores privados.
D) A implementação de mercado de carbono pela União é cogente, tendo o Brasil a obrigação de reduzir a
emissão de gases de efeito estufa, estabelecida em compromissos internacionais.

Tema: Política Nacional do Meio Ambiente



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) É possível a criação de mercado de carbono, tendo como atores, exclusivamente, a União, os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal.
INCORRETA: tendo como atores, exclusivamente, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.
B) Não é constitucional a criação de mercado de carbono no Brasil, tendo em vista a natureza indisponível e
inalienável de bens ambientais.
INCORRETA: não é constitucional.
C) CORRETA: A criação de mercado de carbono é válida, inclusive sendo operacionalizado em bolsa de valores
aberta a atores privados.
D) A implementação de mercado de carbono pela União é cogente, tendo o Brasil a obrigação de reduzir a
emissão de gases de efeito estufa, estabelecida em compromissos internacionais.
INCORRETA: é cogente.

Trata-se de mecanismo estabelecido nos acordos internacionais para buscar minimizar os efeitos
das mudanças climáticas (ou aquecimento global). O Brasil é signatário de tais acordos e adota
esse mecanismo. Portanto o mecanismo é constitucional. O mercado envolve atores privados
além do poder público. E os créditos de carbono são comercializados na bolsa de valores.
Por isso a alternativa correta é a diz ser válida a criação do mercado de carbono, sendo
operacionalizado na bolsa de valores aberta a atores privados.

Tema: Política Nacional do Meio Ambiente



Resolução de Questões 26341

Questão 2

(XXVI Exame de Ordem Unificado/FGV)

Gabriela, pequena produtora rural que desenvolve atividade pecuária, é avisada por seu vizinho sobre
necessidade de registrar seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), sob pena de perder a
propriedade do bem.
Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta.

A) Gabriela não tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR por ser pequena produtora rural.
B) Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR, sob pena de perder a propriedade do bem, que
apenas poderá ser reavida por ação judicial.
C) Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR; o registro não será considerado título para
fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse.
D) Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR; o registro autoriza procedimento simplificado
para concessão de licença ambiental.

Tema: Direito Ambiental na CRFB/88



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) Gabriela não tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR por ser pequena produtora rural.
INCORRETA: não tem a obrigação de registrar.
B) Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR, sob pena de perder a propriedade do bem, que
apenas poderá ser reavida por ação judicial.
INCORRETA: sob pena de perder a propriedade do bem.
C) CORRETA: Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR; o registro não será considerado título
para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse.
D) Gabriela tem a obrigação de registrar o imóvel no CAR; o registro autoriza procedimento simplificado para
concessão de licença ambiental.
INCORRETA: o registro autoriza procedimento simplificado para concessão de licença ambiental.

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação
sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para
todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades
e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento
ambiental e econômico e combate ao desmatamento.
§ 2º O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de
propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no art. 2º da
Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001.

Tema: Direito Ambiental na CRFB/88

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10267.htm#art2




AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 
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Resolução de Questões 24919

Questão 1

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Caio, locador, celebrou com Marcos, locatário, contrato de locação predial urbana pelo período de 30 meses, sendo o
instrumento averbado junto à matrícula do imóvel no RGI. Contudo, após seis meses do início da vigência do contrato,
Caio resolveu se mudar para Portugal e colocou o bem à venda, anunciando-o no jornal pelo valor de R$ 500.000,00.
Marcos tomou conhecimento do fato pelo anúncio e entrou em contato por telefone com Caio, afirmando estar
interessado na aquisição do bem e que estaria disposto a pagar o preço anunciado. Caio, porém, disse que a venda do
bem imóvel já tinha sido realizada pelo mesmo preço a Alexandre. Além disso, o adquirente do bem, Alexandre, iria
denunciar o contrato de locação e Marcos teria que desocupar o imóvel em 90 dias.
Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta.

A) Marcos, tendo sido preterido na alienação do bem, poderá depositar o preço pago e as demais despesas do ato e
haver para si a propriedade do imóvel.
B) Marcos não tem direito de preferência na aquisição do imóvel, pois a locação é por prazo determinado.
C) Marcos somente poderia exercer direito de preferência na aquisição do imóvel se fizesse oferta superior à de
Alexandre.
D) Marcos, tendo sido preterido na alienação do bem, poderá reclamar de Alexandre, adquirente, perdas e danos, e
poderá permanecer no imóvel durante toda a vigência do contrato, mesmo se Alexandre denunciar o contrato de
locação.

Tema: Direito contratual



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: Marcos, tendo sido preterido na alienação do bem, poderá depositar o preço pago e as demais despesas do ato e haver
para si a propriedade do imóvel.
B) Marcos não tem direito de preferência na aquisição do imóvel, pois a locação é por prazo determinado.
INCORRETA: locação é por prazo determinado.
C) Marcos somente poderia exercer direito de preferência na aquisição do imóvel se fizesse oferta superior à de Alexandre.
INCORRETA: oferta superior.
D) Marcos, tendo sido preterido na alienação do bem, poderá reclamar de Alexandre, adquirente, perdas e danos, e poderá permanecer
no imóvel durante toda a vigência do contrato, mesmo se Alexandre denunciar o contrato de locação.
INCORRETA: reclamar perdas e danos.

Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato):
Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de
noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula
de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. (...)
Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em
pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com
terceiros, devendo o locador dar - lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou
outro meio de ciência inequívoca. (...)
Art. 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou,
depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no
prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja
averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel.

Tema: Direito contratual



Resolução de Questões 26345

Questão 2

(XXVI Exame de Ordem Unificado/FGV)

Diante da crise que se abateu sobre seus negócios, Eriberto contrai empréstimo junto ao seu amigo Jorge, no
valor de R$ 200.000,00, constituindo, como garantia, hipoteca do seu sítio, com vencimento em 20 anos.
Esgotado o prazo estipulado e diante do não pagamento da dívida, Jorge decide executar a hipoteca, mas vem a
saber que o imóvel foi judicialmente declarado usucapido por Jonathan, que o ocupava de forma mansa e
pacífica para sua moradia durante o tempo necessário para ser reconhecido como o novo proprietário do bem.
Diante do exposto, assinale a opção correta.

A) Como o objeto da hipoteca não pertence mais a Eriberto, a dívida que ele tinha com Jorge deve ser declarada
extinta.
B) Se a hipoteca tiver sido constituída após o início da posse ad usucapionem de Jonathan, o imóvel
permanecerá hipotecado mesmo após a usucapião, em respeito ao princípio da ambulatoriedade.
C) Diante da consumação da usucapião, Jorge tem direito de regresso contra Jonathan, haja vista que o bem
usucapido era objeto de sua garantia.
D) Sendo a usucapião um modo de aquisição originária da propriedade, Jonathan pode adquirir a propriedade
do imóvel livre da hipoteca que Eriberto constituíra em favor de Jorge.

Tema: Direito das coisas



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) Como o objeto da hipoteca não pertence mais a Eriberto, a dívida que ele tinha com Jorge deve ser declarada
extinta.
INCORRETA: dívida deve ser declarada extinta.
B) Se a hipoteca tiver sido constituída após o início da posse ad usucapionem de Jonathan, o imóvel
permanecerá hipotecado mesmo após a usucapião, em respeito ao princípio da ambulatoriedade.
INCORRETA: hipoteca após a usucapião.
C) Diante da consumação da usucapião, Jorge tem direito de regresso contra Jonathan, haja vista que o bem
usucapido era objeto de sua garantia.
INCORRETA: direito de regresso contra Jonathan.
D) Sendo a usucapião um modo de aquisição originária da propriedade, Jonathan pode adquirir a propriedade
do imóvel livre da hipoteca que Eriberto constituíra em favor de Jorge.

Art. 1.241 do CC: Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante
usucapião, a propriedade imóvel.

Tema: Direito das coisas



Resolução de Questões 24167

Questão 3

(XXII Exame de Ordem Unificado/FGV)
George vende para Marília um terreno não edificado de sua propriedade, enfatizando a existência de
uma “vista eterna para a praia” que se encontra muito próxima do imóvel, mesmo sem qualquer
documento comprovando o fato.
Marília adquire o bem, mas, dez anos após a compra, é surpreendida com a construção de um edifício de
vinte andares exatamente entre o seu terreno e o mar, impossibilitando totalmente a vista que George
havia prometido ser eterna.
Diante do exposto e considerando que a construção do edifício ocorreu em um terreno de terceiro,
assinale a afirmativa correta.

A) Uma vez transcorrido o prazo de 10 anos, Marília pode pleitear o reconhecimento da usucapião da
servidão de vista.
B) Mesmo sem registro, Marília pode ser considerada titular de uma servidão de vista por destinação de
George, o antigo proprietário do terreno.
C) Mesmo sendo uma servidão aparente, as circunstâncias do caso não permitem a usucapião de vista.
D) Sem que tenha sido formalmente constituída, não é possível reconhecer servidão de vista em favor
de Marília.

Tema: Direitos reais



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) Uma vez transcorrido o prazo de 10 anos, Marília pode pleitear o reconhecimento da usucapião da servidão de vista.
INCORRETA: pode pleitear o reconhecimento da usucapião da servidão de vista.
B) Mesmo sem registro, Marília pode ser considerada titular de uma servidão de vista por destinação de George, o antigo
proprietário do terreno.
INCORRETA: mesmo sem registro.
C) Mesmo sendo uma servidão aparente, as circunstâncias do caso não permitem a usucapião de vista.
INCORRETA: mesmo sendo uma servidão aparente.
D) CORRETA: Sem que tenha sido formalmente constituída, não é possível reconhecer servidão de vista em favor de
Marília.

CC:
Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente,
que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou
por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos
termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis,
valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.
Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

Tema: Direitos reais



Resolução de Questões 25909

Questão 4

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Jonas trabalha como caseiro da casa de praia da família Magalhães, exercendo ainda a função de cuidador da matriarca
Lena, já com 95 anos. Dez dias após o falecimento de Lena, Jonas tem seu contrato de trabalho extinto pelos herdeiros.
Contudo, ele permanece morando na casa, apesar de não manter qualquer outra relação jurídica com os herdeiros, que
também já não frequentam mais o imóvel e permanecem incomunicáveis.
Jonas decidiu, por sua própria conta, fazer diversas modificações na casa: alterou a pintura, cobriu a garagem (que
passou a alugar para vizinhos) e ampliou a churrasqueira. Ele passou a dormir na suíte principal, assumiu as despesas de
água, luz, gás e telefone, e apresentou-se, perante a comunidade, como “o novo proprietário do imóvel”.
Doze anos após o falecimento de Lena, seu filho Adauto decide retomar o imóvel, mas Jonas se recusa a devolvê-lo.
A partir da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta.

A) Jonas não pode usucapir o bem, eis que é possuidor de má-fé.
B) Adauto não tem direito à ação possessória, eis que o imóvel estava abandonado.
C) Jonas não pode ser considerado possuidor, eis que é o caseiro do imóvel.
D) Na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é um empecilho à usucapião.

Tema: Modalidades de direitos reais



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) Jonas não pode usucapir o bem, eis que é possuidor de má-fé.
INCORRETA: Jonas não pode usucapir o bem.
B) Adauto não tem direito à ação possessória, eis que o imóvel estava abandonado.
INCORRETA: imóvel estava abandonado.
C) Jonas não pode ser considerado possuidor, eis que é o caseiro do imóvel.
INCORRETA: caseiro do imóvel.
D) CORRETA: Na hipótese indicada, a má-fé de Jonas não é um empecilho à usucapião.

CC:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um
imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao
juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de
Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter
produtivo.

Tema: Modalidades de direitos reais



Resolução de Questões 26347

Questão 5

(XXVI Exame de Ordem Unificado/FGV)

Jorge, engenheiro e construtor, firma, em seu escritório, contrato de empreitada com Maria, dona da obra. Na avença,
foi acordado que Jorge forneceria os materiais da construção e concluiria a obra, nos termos do projeto, no prazo de seis
meses. Acordou-se, também, que o pagamento da remuneração seria efetivado em duas parcelas: a primeira,
correspondente à metade do preço, a ser depositada no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do contrato; e a segunda,
correspondente à outra metade do preço, no ato de entrega da obra concluída. Maria, cinco dias após a assinatura da
avença, toma conhecimento de que sobreveio decisão em processo judicial que determinou a penhora sobre todo o
patrimônio de Jorge, reconhecendo que este possui dívida substancial com um credor que acaba de realizar ato de
constrição sobre todos os seus bens (em virtude do valor elevado da dívida). Diante de tal situação, Maria pode
A) recusar o pagamento do preço até que a obra seja concluída ou, pelo menos, até o momento em que o empreiteiro
prestar garantia suficiente de que irá realizá-la.
B) resolver o contrato por onerosidade excessiva, haja vista que o fato superveniente e imprevisível tornou o acordo
desequilibrado, afetando o sinalagma contratual.
C) exigir o cumprimento imediato da prestação (atividade de construção), em virtude do vencimento antecipado da
obrigação de fazer, a cargo do empreiteiro.
D) desistir do contrato, sem qualquer ônus, pelo exercício do direito de arrependimento, garantido em razão da natureza
de contrato de consumo.

Tema: Contratos em espécie



Resolução de Questões

Questão 5 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: recusar o pagamento do preço até que a obra seja concluída ou, pelo menos, até o momento em
que o empreiteiro prestar garantia suficiente de que irá realizá-la.
B) resolver o contrato por onerosidade excessiva, haja vista que o fato superveniente e imprevisível tornou o
acordo desequilibrado, afetando o sinalagma contratual.
INCORRETA: resolver o contrato.
C) exigir o cumprimento imediato da prestação (atividade de construção), em virtude do vencimento
antecipado da obrigação de fazer, a cargo do empreiteiro.
INCORRETA: exigir o cumprimento imediato da prestação.
D) desistir do contrato, sem qualquer ônus, pelo exercício do direito de arrependimento, garantido em razão da
natureza de contrato de consumo.
INCORRETA: desistir do contrato.

Art. 477 do CC. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes
diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se
obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe
compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

Tema: Contratos em espécie



Resolução de Questões 25907

Questão 6

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

João, empresário individual, é titular de um estabelecimento comercial que funciona em loja alugada em um
shopping-center movimentado. No estabelecimento, trabalham o próprio João, como gerente, sua esposa, como
caixa, e Márcia, uma funcionária contratada para atuar como vendedora.
Certo dia, Miguel, um fornecedor de produtos da loja, quando da entrega de uma encomenda feita por João, foi
recebido por Márcia e sentiu-se ofendido por comentários preconceituosos e discriminatórios realizados pela
vendedora. Assim, Miguel ingressou com ação indenizatória por danos morais em face de João.
A respeito do caso narrado, assinale a afirmativa correta.

A) João não deve responder pelo dano moral, uma vez que não foi causado direta e imediatamente por conduta
sua.
B) João pode responder apenas pelo dano moral, caso reste comprovada sua culpa in vigilando em relação à
conduta de Márcia.
C) João pode responder apenas por parte da compensação por danos morais diante da verificação de culpa
concorrente de terceiro.
D) João deve responder pelos danos causados, não lhe assistindo alegar culpa exclusiva de terceiro.

Tema: Responsabilidade civil



Resolução de Questões

Questão 6 – Gabarito Comentado

A) João não deve responder pelo dano moral, uma vez que não foi causado direta e imediatamente por
conduta sua.
INCORRETA: João não deve responder pelo dano moral.
B) João pode responder apenas pelo dano moral, caso reste comprovada sua culpa in vigilando em relação à
conduta de Márcia..
INCORRETA: caso reste comprovada sua culpa in vigilando.
C) João pode responder apenas por parte da compensação por danos morais diante da verificação de culpa
concorrente de terceiro.
INCORRETA: diante da verificação de culpa concorrente de terceiro.
D) CORRETA: João deve responder pelos danos causados, não lhe assistindo alegar culpa exclusiva de
terceiro.

CC:
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do
trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa
de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Tema: Responsabilidade civil



Resolução de Questões 25908

Questão 7

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Em 05 de dezembro de 2016, Sérgio, mediante contrato de compra e venda, adquiriu de Fernando um computador seminovo
(ano 2014) da marca Massa pelo valor de R$ 5.000,00. O pagamento foi integralizado à vista, no mesmo dia, e foi previsto no
contrato que o bem seria entregue em até um mês, devendo Fernando contatar Sérgio, por telefone, para que este buscasse o
computador em sua casa. No contrato, também foi prevista multa de R$ 500,00 caso o bem não fosse entregue no prazo
combinado.
Em 06 de janeiro de 2017, Sérgio, muito ansioso, ligou para Fernando perguntando pelo computador, mas teve como resposta
que o atraso na entrega se deu porque a irmã de Fernando, Ana, que iria trazer um computador novo para ele do exterior, tinha
perdido o voo e só chegaria após uma semana. Por tal razão, Fernando ainda dependia do computador antigo para trabalhar e
não poderia entregá-lo de imediato a Sérgio.
Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta.

A) Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem) ou a cláusula penal de R$ 500,00, não
podendo ser cumulada a multa com a obrigação principal.
B) Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem) simultaneamente à multa de R$
500,00, tendo em vista ser cláusula penal moratória.
C) Sérgio somente poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem), não a multa, pois o atraso
foi por culpa de terceiro (Ana), e não de Fernando.
D) Sérgio somente poderá exigir de Fernando a cláusula penal de R$ 500,00, não a execução específica da obrigação (entrega
do bem), que depende de terceiro (Ana).

Tema: Direito das obrigações



Resolução de Questões

Questão 7 – Gabarito Comentado

A) Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem) ou a cláusula penal de
R$ 500,00, não podendo ser cumulada a multa com a obrigação principal.
INCORRETA: execução específica da obrigação não pode ser cumulada com a multa.
B) CORRETA: Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem)
simultaneamente à multa de R$ 500,00, tendo em vista ser cláusula penal moratória.
C) Sérgio somente poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem), não a multa,
pois o atraso foi por culpa de terceiro (Ana), e não de Fernando.
INCORRETA: exigência somente da execução específica da obrigação.
D) Sérgio somente poderá exigir de Fernando a cláusula penal de R$ 500,00, não a execução específica da
obrigação (entrega do bem), que depende de terceiro (Ana).
INCORRETA: exigência somente da cláusula penal.

Art. 411 do CC: Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança
especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena
cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.

Tema: Direito das obrigações





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 26518

Questão 1

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Os irmãos João, 12 anos, Jair, 14 anos, e José, 16 anos, chegam do interior com os pais, em busca de melhores
condições de vida para a família. Os três estão matriculados regularmente em estabelecimento de ensino e
gostariam de trabalhar para ajudar na renda da casa.
Sobre as condições em que os três irmãos conseguirão trabalhar formalmente, considerando os Direitos da
Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta.

A) João: não; Jair: contrato de aprendizagem; José: contrato de trabalho especial, salvo atividades noturnas,
perigosas ou insalubres.
B) João: contrato de aprendizagem; Jair: contrato de trabalho especial, salvo atividades noturnas, perigosas ou
insalubres; José: contrato de trabalho.
C) João: não; Jair e José: contrato especial de trabalho, salvo atividades noturnas, perigosas ou insalubres.
D) João: contrato de aprendizagem; Jair: contrato de aprendizagem; José: contrato de aprendizagem.

Tema: Direito à profissionalização e à proteção 
no trabalho do jovem aprendiz



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: João: não; Jair: contrato de aprendizagem; José: contrato de trabalho especial, salvo atividades noturnas, perigosas ou
insalubres.
B) João: contrato de aprendizagem; Jair: contrato de trabalho especial, salvo atividades noturnas, perigosas ou insalubres; José: contrato
de trabalho.
INCORRETA: contratos de João, Jair e José.
C) João: não; Jair e José: contrato especial de trabalho, salvo atividades noturnas, perigosas ou insalubres.
INCORRETA: contrato de Jair.
D) João: contrato de aprendizagem; Jair: contrato de aprendizagem; José: contrato de aprendizagem.
INCORRETA: contrato de João e José.

CRFB/88:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: (...)
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
Art. 60 do ECA: É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na
condição de aprendiz.

Tema: Direito à profissionalização e à proteção 
no trabalho do jovem aprendiz



Resolução de Questões 26350

Questão 2

(XXVI Exame de Ordem Unificado/FGV)

Maria, em uma maternidade na cidade de São Paulo, manifesta o desejo de entregar Juliana, sua filha recém-nascida,
para adoção. Assim, Maria, encaminhada para a Vara da Infância e da Juventude, após ser atendida por uma assistente
social e por uma psicóloga, é ouvida em audiência, com a assistência do defensor público e na presença do Ministério
Público, afirmando desconhecer o pai da criança e não ter contato com sua família, que vive no interior do Ceará, há
cinco anos.
Assim, após Maria manifestar o desejo formal de entregar a filha para adoção, o Juiz decreta a extinção do poder
familiar, determinando que Juliana vá para a guarda provisória de família habilitada para adoção no cadastro nacional.
Passados oito dias do ato, Maria procura um advogado, arrependida, afirmando que gostaria de criar a filha.
De acordo com o ECA, Maria poderá reaver a filha?

A) Sim, uma vez que a mãe poderá se retratar até a data da publicação da sentença de adoção.
B) Sim, pois ela poderá se arrepender até 10 dias após a data de prolação da sentença de extinção do poder familiar.
C) Não, considerando a extinção do poder familiar por sentença.
D) Não, já que Maria somente poderia se retratar até a data da audiência, quando concordou com a adoção.

Tema: direito à convivência familiar e 
comunitária



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) Sim, uma vez que a mãe poderá se retratar até a data da publicação da sentença de adoção.
INCORRETA: até a data da publicação da sentença de adoção.
B) CORRETA: Sim, pois ela poderá se arrepender até 10 dias após a data de prolação da sentença de extinção
do poder familiar.
C) Não, considerando a extinção do poder familiar por sentença.
INCORRETA: não.
D) Não, já que Maria somente poderia se retratar até a data da audiência, quando concordou com a adoção.
INCORRETA: não.

Art. 166,§ 5º, do ECA: O consentimento é retratável até a data da realização da audiência
especificada no§ 1º deste artigo, e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 (dez)
dias, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar.

Tema: direito à convivência familiar e 
comunitária





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 24928

Questão 1

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Osvaldo adquiriu um veículo zero quilômetro e, ao chegar a casa, verificou que, no painel do veículo, foi acionada a indicação de
problema no nível de óleo. Ao abrir o capô, constatou sujeira de óleo em toda a área. Osvaldo voltou imediatamente à
concessionária, que realizou uma rigorosa avaliação do veículo e constatou que havia uma rachadura na estrutura do motor, que,
por isso, deveria ser trocado. Oswaldo solicitou um novo veículo, aduzindo que optou pela aquisição de um zero quilômetro por
buscar um carro que tivesse toda a sua estrutura “de fábrica”.
A concessionária se negou a efetuar a troca ou devolver o dinheiro, alegando que isso não descaracterizaria o veículo como novo e
que o custo financeiro de faturamento e outras medidas administrativas eram altas, não justificando, por aquele motivo, o
desfazimento do negócio.
No mesmo dia, Osvaldo procura você, como advogado, para orientá-lo. Assinale a opção que apresenta a orientação dada.

A) Cuida-se de vício do produto, e a concessionária dispõe de até trinta dias para providenciar o reparo, fase que,
ordinariamente, deve preceder o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo.
B) Trata-se de fato do produto, e o consumidor sempre pode exigir a imediata restituição da quantia paga, sem prejuízo de pleitear
perdas e danos em juízo.
C) Há evidente vício do produto, sendo subsidiária a responsabilidade da concessionária, devendo o consumidor ajuizar a ação de
indenização por danos materiais em face do fabricante.
D) Trata-se de fato do produto, e o consumidor não tem interesse de agir, pois está no curso do prazo para o fornecedor sanar o
defeito.

Tema: qualidade de produtos e serviços, 
prevenção e reparação dos danos



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) Cuida-se de vício do produto, e a concessionária dispõe de até trinta dias para providenciar o reparo, fase que, ordinariamente,
deve preceder o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo.
B) Trata-se de fato do produto, e o consumidor sempre pode exigir a imediata restituição da quantia paga, sem prejuízo de pleitear
perdas e danos em juízo.
INCORRETA: fato do produto.
C) Há evidente vício do produto, sendo subsidiária a responsabilidade da concessionária, devendo o consumidor ajuizar a ação de
indenização por danos materiais em face do fabricante.
INCORRETA: responsabilidade subsidiária da concessionária; ajuizamento de ação.
D) Trata-se de fato do produto, e o consumidor não tem interesse de agir, pois está no curso do prazo para o fornecedor sanar o defeito.
INCORRETA: fato do produto.

CDC:
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à
sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso

Tema: qualidade de produtos e serviços, 
prevenção e reparação dos danos



Resolução de Questões 23876

Questão 2

(XIX Exame de Ordem Unificado/FGV)

Antônio desenvolve há mais de 40 anos atividade de comércio no ramo de hortifrúti. Seus clientes chegam cedo para
adquirir verduras frescas entregues pelos produtores rurais da região. Antônio também vende no varejo, com pesagem
na hora, grãos e cereais adquiridos em sacas de 30 quilos, de uma marca muito conhecida e respeitada no mercado.
Determinado dia, a cliente Maria desconfiou da pesagem e fez a conferência na sua balança caseira, que apontou
suposta divergência de peso. Procedeu com a imediata denúncia junto ao Órgão Oficial de Fiscalização, que confirmou
que o instrumento de medição do comerciante estava com problemas de calibragem e que não estava aferido segundo
padrões oficiais, gerando prejuízo aos consumidores. A cliente denunciante buscou ser ressarcida pelo vício de
quantidade dos produtos.
Com base na hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta.

A) Trata-se de responsabilidade civil solidária, podendo Maria acionar tanto o comerciante quanto os produtores.
B) Trata-se de responsabilidade civil subsidiária, pois o comerciante só responde se os demais fornecedores não forem
identificados.
C) Trata-se de responsabilidade civil exclusiva do comerciante, na qualidade de fornecedor imediato.
D) Trata-se de responsabilidade civil objetiva, motivo pelo qual inexistem excludentes de responsabilidade.

Tema: responsabilidade por vício do produto
e do serviço



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) Trata-se de responsabilidade civil solidária, podendo Maria acionar tanto o comerciante quanto os
produtores.
INCORRETA: responsabilidade civil solidária.
B) Trata-se de responsabilidade civil subsidiária, pois o comerciante só responde se os demais fornecedores não
forem identificados.
INCORRETA: responsabilidade civil solidária.
C) Trata-se de responsabilidade civil exclusiva do comerciante, na qualidade de fornecedor imediato.
D) Trata-se de responsabilidade civil objetiva, motivo pelo qual inexistem excludentes de responsabilidade.
INCORRETA: responsabilidade civil objetiva.

Art. 19, § 2º, do CDC: O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a
medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.

Tema: responsabilidade por vício do produto
e do serviço





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

DIREITO DO TRABALHO

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 24933

Questão 1

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

O empresário individual Ives Diniz, em conluio com seus dois primos, realizou empréstimos simulados a fim de
obter crédito para si; por esse e outros motivos, foi decretada sua falência.
No curso do processo falimentar, o administrador judicial verificou a prática de outros atos praticados pelo
devedor e seus primos, antes da falência; entre eles, a transferência de bens do estabelecimento a terceiros
lastreados em pagamentos de dívidas fictícias, com nítido prejuízo à massa.
De acordo com o enunciado e as disposições da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, o advogado
contratado pelo administrador judicial para defender os direitos e interesses da massa deverá

A) requerer, no juízo da falência, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
B) ajuizar ação revocatória em nome da massa falida no juízo da falência.
C) ajuizar ação pauliana em nome do administrador judicial no juízo cível.
D) requerer, no juízo da falência, o sequestro dos bens dos primos do empresário como medida antecedente à
ação de responsabilidade civil.

Tema: Direito falimentar



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) requerer, no juízo da falência, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
INCORRETA: incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
B) CORRETA: ajuizar ação revocatória em nome da massa falida no juízo da falência.
C) ajuizar ação pauliana em nome do administrador judicial no juízo cível.
INCORRETA: ação pauliana.
D) requerer, no juízo da falência, o sequestro dos bens dos primos do empresário como medida antecedente à ação de responsabilidade
civil.
INCORRETA: sequestro dos bens dos primos.

CPC/15:
Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o
conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido
pela massa falida.
Art. 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos I a III e VI do art. 129 desta Lei que tenham sido
previstos e realizados na forma definida no plano de recuperação judicial será declarado ineficaz
ou revogado.

Tema: Direito falimentar



Resolução de Questões 26533

Questão 2

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Dirce Reis trabalha como advogada e presta apoio jurídico aos empreendedores da cidade de São Francisco
interessados na constituição de sociedades cooperativas. Um grupo de prestadores de serviços procurou a
consultora para receber informações sobre o funcionamento de uma cooperativa.
Sobre as regras básicas de funcionamento de uma cooperativa, assinale a afirmativa correta.

A) O estatuto da cooperativa deve ser aprovado previamente pela Junta Comercial do Estado da Federação
onde estiver a sede, sendo arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
B) Na sociedade cooperativa, cada sócio tem direito a um só voto nas deliberações sociais, tenha ou não
capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação.
C) A responsabilidade dos sócios de uma cooperativa é sempre limitada ao valor do capital social, mas todos
respondem solidária e ilimitadamente pela sua integralização.
D) Sob pena de nulidade, o capital social da cooperativa deverá ser igual ou superior a 100 salários mínimos,
que também será variável durante toda sua existência.

Tema: Direito societário



Resolução de QuestõesQuestão 2 – Gabarito Comentado

A) O estatuto da cooperativa deve ser aprovado previamente pela Junta Comercial do Estado da Federação onde estiver a sede, sendo
arquivado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
INCORRETA: deve ser aprovado previamente.
B) CORRETA: Na sociedade cooperativa, cada sócio tem direito a um só voto nas deliberações sociais, tenha ou não capital a sociedade, e
qualquer que seja o valor de sua participação.
C) A responsabilidade dos sócios de uma cooperativa é sempre limitada ao valor do capital social, mas todos respondem solidária e
ilimitadamente pela sua integralização.
INCORRETA: sempre limitada ao valor do capital social.
D) Sob pena de nulidade, o capital social da cooperativa deverá ser igual ou superior a 100 salários mínimos, que também será variável
durante toda sua existência.
INCORRETA: capital social da cooperativa igual ou superior a 100 salários mínimos.

CRFB/88:
Art. 5º (...)
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento
CC:
Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa:
I - variabilidade, ou dispensa do capital social; (...)
VI - direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de
sua participação;
Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada.
§ 1º É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas quotas e pelo
prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações.
§ 2º É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações
sociais.

Tema: Direito societário



Resolução de Questões 25911

Questão 3

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

O empresário individual José de Freitas alienou seu estabelecimento a outro empresário mediante os termos de
um contrato escrito, averbado à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, publicado
na imprensa oficial, mas não lhe restaram bens suficientes para solver o seu passivo.
Em relação à alienação do estabelecimento empresarial nessas condições, sua eficácia depende

A) da quitação prévia dos créditos trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do
estabelecimento.
B) do pagamento a todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias
a partir de sua notificação.
C) da quitação ou anuência prévia dos credores com garantia real e, quanto aos demais credores, da notificação
da transferência com antecedência de, no mínimo, sessenta dias.
D) do consentimento expresso de todos os credores quirografários ou da consignação prévia das importâncias
que lhes são devidas.

Tema: Teoria geral do Direito Empresarial



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) da quitação prévia dos créditos trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do
estabelecimento.
INCORRETA: quitação prévia dos créditos.
B) CORRETA: do pagamento a todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em
trinta dias a partir de sua notificação.
C) da quitação ou anuência prévia dos credores com garantia real e, quanto aos demais credores, da notificação da
transferência com antecedência de, no mínimo, sessenta dias.
INCORRETA: quitação ou anuência prévia dos credores com garantia real.
D) do consentimento expresso de todos os credores quirografários ou da consignação prévia das importâncias que
lhes são devidas.
INCORRETA: credores quirografários; consignação prévia.

Art. 1.145 do CC: Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a
eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do
consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

Tema: Teoria geral do Direito Empresarial



Resolução de Questões 24106

Questão 4

(XXI Exame de Ordem Unificado/FGV)

Bernardino adquiriu de Lorena ações preferenciais escriturais da companhia Campos Logística S/A e recebeu
do(a) advogado(a) orientação de como se dará a formalização da transferência da propriedade.
A resposta do(a) advogado(a) é a de que a transferência das ações se opera

A) pelo extrato a ser fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações.
B) pela inscrição do nome de Bernardino no livro de Registro de Ações Nominativas em poder da companhia.
C) pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus livros, a débito da conta de ações de Lorena
e a crédito da conta de ações de Bernardino.
D) por termo lavrado no livro de Transferência de Ações Nominativas, datado e assinado por Lorena e por
Bernardino ou por seus legítimos representantes.

Tema: Sociedade anônima



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) pelo extrato a ser fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações.
INCORRETA: pelo extrato a ser fornecido pela instituição custodiante.
B) pela inscrição do nome de Bernardino no livro de Registro de Ações Nominativas em poder da companhia.
INCORRETA: pela inscrição do nome de Bernardino no livro de Registro de Ações Nominativas.
C) CORRETA: pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus livros, a débito da conta de
ações de Lorena e a crédito da conta de ações de Bernardino.
D) por termo lavrado no livro de Transferência de Ações Nominativas, datado e assinado por Lorena e por
Bernardino ou por seus legítimos representantes.
INCORRETA: por termo lavrado no livro de Transferência de Ações Nominativas.

Art. 35, § 1º, da Lei nº 6.404/76: A transferência da ação escritural opera-se pelo lançamento
efetuado pela instituição depositária em seus livros, a débito da conta de ações do alienante e a
crédito da conta de ações do adquirente, à vista de ordem escrita do alienante, ou de autorização
ou ordem judicial, em documento hábil que ficará em poder da instituição.

Tema: Sociedade anônima



Resolução de Questões 24011

Questão 5

(XX Exame de Ordem Unificado/FGV)

Na sociedade Apuí Veículos Ltda., a sócia Eva foi eleita administradora, pela unanimidade dos sócios, para um
mandato de três anos. Em razão de insuperáveis divergências com os demais administradores sobre a condução
dos negócios, Eva renunciou ao cargo após um ano de sua investidura.
A eficácia da renúncia de Eva se dará, em relação à sociedade, desde o momento em que

A) a assembleia de sócios ratifica o ato de Eva; e, em relação a terceiros, após a averbação da renúncia.
B) é designado novo administrador para substituir Eva; e, em relação a terceiros, após a averbação ou
publicação da renúncia.
C) esta toma conhecimento da comunicação escrita de Eva; e, em relação a terceiros, após a averbação e
publicação da renúncia.
D) o termo de renúncia de Eva é lavrado no livro de atas da administração; e, em relação a terceiros, após a
publicação da renúncia.

Tema: Sociedade limitada



Resolução de Questões

Questão 5 – Gabarito Comentado

A) a assembleia de sócios ratifica o ato de Eva; e, em relação a terceiros, após a averbação da renúncia.
INCORRETA: assembleia de sócios ratifica o ato de Eva.
B) é designado novo administrador para substituir Eva; e, em relação a terceiros, após a averbação ou
publicação da renúncia.
INCORRETA: é designado novo administrador para substituir Eva.
C) CORRETA: esta toma conhecimento da comunicação escrita de Eva; e, em relação a terceiros, após a
averbação e publicação da renúncia.
D) o termo de renúncia de Eva é lavrado no livro de atas da administração; e, em relação a terceiros, após a
publicação da renúncia.
INCORRETA: o termo de renúncia é lavrado no livro de atas da administração.

Art. 1.063, § 3º, do CC: A renúncia de administrador torna-se eficaz, em relação à sociedade,
desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante; e, em
relação a terceiros, após a averbação e publicação.

Tema: Sociedade limitada
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Resolução de Questões 26532

Questão 1

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Em razão da realização de obras públicas de infraestrutura em sua rua, que envolveram o manejo de retroescavadeiras e
britadeiras, a residência de Daiana acabou sofrendo algumas avarias. Daiana ingressou com ação judicial em face do
ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse os reparos necessários em sua residência. Citado o réu, este
apresentou a contestação.
Contudo, antes do saneamento do processo, diante do mal estar que vivenciou, Daiana consultou seu advogado a
respeito da possibilidade de, na mesma ação, adicionar pedido de condenação em danos morais.
Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta.

A) É possível o aditamento, uma vez que, até o saneamento do processo, é permitido alterar ou aditar o pedido sem o
consentimento do réu.
B) Não é possível o aditamento, uma vez que o réu foi citado e apresentou contestação.
C) É possível o aditamento, eis que, até o saneamento do processo, é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que
com o consentimento do réu.
D) É possível o aditamento, porquanto, até a prolação da sentença, é permitido alterar ou aditar o pedido, desde que
não haja recusa do réu.

Tema: Processo de conhecimento e
cumprimento de sentença



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) É possível o aditamento, uma vez que, até o saneamento do processo, é permitido alterar ou aditar o pedido sem o consentimento
do réu.
INCORRETA: sem o consentimento do réu.
B) Não é possível o aditamento, uma vez que o réu foi citado e apresentou contestação.
INCORRETA: não é possível o aditamento.
C) CORRETA: É possível o aditamento, eis que, até o saneamento do processo, é permitido aditar ou alterar o pedido, desde que com
o consentimento do réu.
D) É possível o aditamento, porquanto, até a prolação da sentença, é permitido alterar ou aditar o pedido, desde que não haja recusa do
réu.
INCORRETA: até a prolação da sentença.

CPC/15:
Art. 329. O autor poderá: (...)
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com
consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação
deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Tema: Processo de conhecimento e
cumprimento de sentença



Resolução de Questões 26533

Questão 2

(XXVI Exame de Ordem Unificado/FGV)

Pedro ajuizou ação indenizatória contra Diego, tendo o juiz de primeira instância julgado integralmente improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial, por meio de sentença que veio a ser mantida pelo Tribunal em sede de apelação.
Contra o acórdão, Pedro interpôs recurso especial, sob o argumento de que teria ocorrido violação de dispositivo da legislação
federal. A Presidência do Tribunal, no entanto, inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido se
encontra em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recurso
repetitivo.
Diante dessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que Pedro deverá interpor.

A) Agravo em recurso especial, para que o Superior Tribunal de Justiça examine se o recurso especial preenche ou não os requisitos
de admissibilidade.
B) Agravo interno, para demonstrar ao Plenário do Tribunal, ou ao seu Órgão Especial, que o acórdão recorrido versa sobre
matéria distinta daquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no regime de julgamento do recurso repetitivo.
C) Agravo interno, para demonstrar ao Superior Tribunal de Justiça que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta daquela
examinada pelo mesmo Tribunal Superior no regime de julgamento do recurso repetitivo.
D) Recurso Extraordinário, para demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que o recurso especial deveria ter sido admitido pela
Presidência do Tribunal de origem.

Tema: Processos nos tribunais e meios de
impugnação das decisões judiciais



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) Agravo em recurso especial, para que o Superior Tribunal de Justiça examine se o recurso especial preenche ou não os
requisitos de admissibilidade.
INCORRETA: agravo em recurso especial.
B) CORRETA: Agravo interno, para demonstrar ao Plenário do Tribunal, ou ao seu Órgão Especial, que o acórdão recorrido versa
sobre matéria distinta daquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no regime de julgamento do recurso repetitivo.
C) Agravo interno, para demonstrar ao Superior Tribunal de Justiça que o acórdão recorrido versa sobre matéria distinta daquela
examinada pelo mesmo Tribunal Superior no regime de julgamento do recurso repetitivo.
INCORRETA: Superior Tribunal de Justiça.
D) Recurso Extraordinário, para demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que o recurso especial deveria ter sido admitido pela
Presidência do Tribunal de origem.
INCORRETA: recurso extraordinário.

CPC/15:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento: (...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no
regime de julgamento de recursos repetitivos; (...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Tema: Processos nos tribunais e meios de
impugnação das decisões judiciais



Resolução de Questões 24936

Questão 3

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Marcos se envolveu em um acidente, abalroando a motocicleta de Bruno, em razão de não ter visto que a pista
estava interditada. Bruno ajuizou, em face de Marcos, ação de indenização por danos materiais, visando receber
os valores necessários ao conserto de sua motocicleta.
Marcos, ao receber a citação da ação, entendeu que a responsabilidade de pagamento era da Seguradora
Confiança, em virtude de contrato de seguro que havia pactuado para seu veículo, antes do acidente.
Diante de tal situação, assinale a afirmativa correta.

A) Marcos pode promover oposição em face de Bruno e da seguradora.
B) Marcos pode promover denunciação da lide à seguradora.
C) Marcos pode pedir a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da
seguradora.
D) Marcos pode promover o chamamento ao processo da seguradora.

Tema: Sujeitos do processo



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) Marcos pode promover oposição em face de Bruno e da seguradora.
INCORRETA: oposição.
B) CORRETA: Marcos pode promover denunciação da lide à seguradora.
C) Marcos pode pedir a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da
seguradora.
INCORRETA: incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
D) Marcos pode promover o chamamento ao processo da seguradora.
INCORRETA: chamamento ao processo.

CPC/15:
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...)
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo de quem for vencido no processo.

Tema: Sujeitos do processo



Resolução de Questões 25916

Questão 4

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Lucas, em litígio instaurado contra Alberto, viu seus pedidos serem julgados procedentes em primeira
instância, o que veio a ser confirmado pelo tribunal local em sede de apelação.
Com a publicação do acórdão proferido em sede de apelação na imprensa oficial, Alberto interpôs recurso
especial, alegando que o julgado teria negado vigência a dispositivo de lei federal. Simultaneamente, Lucas
opôs embargos de declaração contra o mesmo acórdão, suscitando a existência de omissão.
Nessa situação hipotética,

A) o recurso especial de Alberto deverá ser considerado extemporâneo, visto que interposto antes do
julgamento dos embargos de declaração de Lucas.
B) Alberto, após o julgamento dos embargos de declaração de Lucas, terá o direito de complementar ou
alterar as razões de seu recurso especial, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de
declaração.
C) Alberto não precisará ratificar as razões de seu recurso especial para que o recurso seja processado e
julgado se os embargos de declaração de Lucas forem rejeitados, não alterando a decisão recorrida.
D) Alberto deverá interpor novo recurso especial após o julgamento dos embargos de declaração.

Tema: Recursos



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) o recurso especial de Alberto deverá ser considerado extemporâneo, visto que interposto antes do
julgamento dos embargos de declaração de Lucas.
INCORRETA: recurso especial considerado como extemporâneo.
B) Alberto, após o julgamento dos embargos de declaração de Lucas, terá o direito de complementar ou
alterar as razões de seu recurso especial, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de
declaração.
INCORRETA: direito de complementar ou alterar as razões do recurso especial.
C) CORRETA: Alberto não precisará ratificar as razões de seu recurso especial para que o recurso seja
processado e julgado se os embargos de declaração de Lucas forem rejeitados, não alterando a decisão
recorrida.
D) Alberto deverá interpor novo recurso especial após o julgamento dos embargos de declaração.
INCORRETA: necessidade de interpor novo recurso especial.

CPC/15:
Art. 1.024. (...)
§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento
anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos
de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

Tema: Recursos



Resolução de Questões 24285

Questão 5

(XXIII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Jorge administra cinco apartamentos de Marina. Ele recebe os valores relativos à locação dos referidos bens,
realiza os pagamentos inerentes aos imóveis (condomínio, IPTU), abate o valor pela prestação de serviços e
repassa o saldo residual a Marina, mediante depósito em conta corrente, titularizada pela contratante.
Contudo, nos últimos dez meses, Jorge tem deixado de fornecer os relatórios mensais acerca da despesa e
receita. Incomodada, Marina o questiona acerca da omissão, que nada faz.
Diante desse cenário, Marina procura um advogado, que, com o objetivo de obter os relatórios, deve ajuizar

A) Ação de Execução, fundada em título extrajudicial consubstanciado no acerto verbal havido entre as partes.
B) Ação de Reintegração de Posse dos imóveis administrados por Jorge.
C) Ação de Exigir Contas, para que Jorge forneça os relatórios.
D) Ação de Consignação de Pagamento, objetivando que Jorge consigne os relatórios em Juízo.

Tema: Procedimentos especiais



Resolução de Questões

Questão 5 – Gabarito Comentado

A) Ação de Execução, fundada em título extrajudicial consubstanciado no acerto verbal havido entre as
partes.
INCORRETA: Ação de Execução.
B) Ação de Reintegração de Posse dos imóveis administrados por Jorge.
INCORRETA: Ação de Reintegração de Posse.
C) CORRETA: Ação de Exigir Contas, para que Jorge forneça os relatórios.
D) Ação de Consignação de Pagamento, objetivando que Jorge consigne os relatórios em Juízo.
INCORRETA: Ação de Consignação de Pagamento.

Art. 550 do CPC/15: Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação
do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Tema: Procedimentos especiais



Resolução de Questões 24937

Questão 6

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

O Supermercado “X” firmou contrato com a pessoa jurídica “Excelência” – sociedade empresária de renome - para que
esta lhe prestasse assessoria estratégica e planejamento empresarial no processo de expansão de suas unidades por
todo o país.
Diante da discussão quanto ao cumprimento da prestação acordada, uma vez que o supermercado entendeu que o
serviço fora prestado de forma deficiente, as partes se socorreram da arbitragem, em razão de expressa previsão do
meio de solução de conflitos trazida no contrato.
Na arbitragem, restou decidido que assistia razão ao supermercado, sendo a sociedade empresária “Excelência”
condenada ao pagamento de indenização, além de multa de 30%.
Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta.

A) Por se tratar de um título executivo extrajudicial, deve ser instaurado um processo de execução.
B) Por se tratar de um título executivo judicial, será promovido segundo as regras do cumprimento de sentença.
C) A sentença arbitral só poderá ser executada junto ao Poder Judiciário após ser confirmada em processo de
conhecimento, quando adquire força de título executivo judicial.
D) A sentença arbitral será executada segundo as regras do cumprimento de sentença, tendo em vista seu caráter de
título executivo extrajudicial.

Tema: Processo de execução



Resolução de Questões

Questão 6 – Gabarito Comentado

A) Por se tratar de um título executivo extrajudicial, deve ser instaurado um processo de execução.
INCORRETA: título executivo extrajudicial.
B) CORRETA: Por se tratar de um título executivo judicial, será promovido segundo as regras do cumprimento
de sentença.
C) A sentença arbitral só poderá ser executada junto ao Poder Judiciário após ser confirmada em processo de
conhecimento, quando adquire força de título executivo judicial.
INCORRETA: após ser confirmada em processos de conhecimento; adquire força de título executivo judicial.
D) A sentença arbitral será executada segundo as regras do cumprimento de sentença, tendo em vista seu
caráter de título executivo extrajudicial.
INCORRETA: segundo as regras do cumprimento de sentença; título executivo extrajudicial.

CPC/15:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título: (...)
VII - a sentença arbitral;

Tema: Processo de execução



Resolução de Questões 24286

Questão 7

(XXIII Exame de Ordem Unificado/FGV)

A multinacional estrangeira Computer Inc., com sede nos Estados Unidos, celebra contrato de prestação de serviços de informática com a
sociedade empresarial Telecomunicações S/A, constituída de acordo com as leis brasileiras e com sede no Estado de Goiás.
Os serviços a serem prestados envolvem a instalação e a manutenção dos servidores localizados na sede da sociedade empresarial
Telecomunicações S/A. Ainda consta, no contrato celebrado entre as referidas pessoas jurídicas que eventuais litígios serão dirimidos, com
exclusividade, perante a Corte Arbitral Alfa, situada no Brasil.
Após discordâncias sobre o cumprimento de uma das cláusulas referentes à realização dos serviços, a multinacional Computer Inc. ingressa
com demanda no foro arbitral contratualmente avençado.
Com base no caso concreto, assinale a afirmativa correta.

A) A cláusula compromissória prevista no contrato é nula de pleno direito, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto
constitucionalmente, impede que ações que envolvam obrigações a serem cumpridas no Brasil sejam dirimidas por órgão que não integre o
Poder Judiciário nacional.
B) Caso a empresa Telecomunicações S/A ingresse com demanda perante a Vara Cível situada no Estado de Goiás, o juiz deverá resolver o
mérito, ainda que a sociedade Computer Inc. alegue, em contestação, a existência de convenção de arbitragem prevista no instrumento
contratual.
C) Visando efetivar tutela provisória deferida em favor da multinacional Computer Inc., poderá ser expedida carta arbitral pela Corte
Arbitral Alfa para que órgão do Poder Judiciário, com competência perante o Estado de Goiás, pratique atos de cooperação que importem
na constrição provisória de bens na sede da sociedade empresarial Telecomunicações S/A, a fim de garantir a efetividade do provimento
final.
D) A sentença arbitral proferida pela Corte Arbitral Alfa configura título executivo extrajudicial, cuja execução poderá ser proposta no foro do
lugar onde deva ser cumprida a obrigação.

Tema: Atos processuais



Resolução de Questões

Questão 7 – Gabarito Comentado

A) A cláusula compromissória prevista no contrato é nula de pleno direito, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto
constitucionalmente, impede que ações que envolvam obrigações a serem cumpridas no Brasil sejam dirimidas por órgão que não integre o Poder
Judiciário nacional.
INCORRETA: cláusula compromissória é nula de pleno direito.
B) Caso a empresa Telecomunicações S/A ingresse com demanda perante a Vara Cível situada no Estado de Goiás, o juiz deverá resolver o mérito,
ainda que a sociedade Computer Inc. alegue, em contestação, a existência de convenção de arbitragem prevista no instrumento contratual.
INCORRETA: o juiz deverá resolver o mérito.
C) Visando efetivar tutela provisória deferida em favor da multinacional Computer Inc., poderá ser expedida carta arbitral pela Corte Arbitral
Alfa para que órgão do Poder Judiciário, com competência perante o Estado de Goiás, pratique atos de cooperação que importem na constrição
provisória de bens na sede da sociedade empresarial Telecomunicações S/A, a fim de garantir a efetividade do provimento final.
D) A sentença arbitral proferida pela Corte Arbitral Alfa configura título executivo extrajudicial, cuja execução poderá ser proposta no foro do lugar
onde deva ser cumprida a obrigação.
INCORRETA: título executivo extrajudicial.

CPC/15:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título: (...)
VII - a sentença arbitral; (...)
Art. 237. Será expedida carta: (...)
IV - arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área
de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por
juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória.

Tema: Atos processuais





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

DIREITO PENAL

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 25917

Questão 1

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Em 2014, Túlio foi condenado definitivamente pela prática de um crime de estupro ao cumprimento de pena de
6 anos. Após preencher todos os requisitos legais, foi a ele deferido livramento condicional. No curso do
livramento, Túlio vem novamente a ser condenado definitivamente por outro crime de estupro praticado
durante o período de prova. Preocupada com as consequências dessa nova condenação, a família de Túlio
procura o advogado para esclarecimentos. Considerando as informações narradas, o advogado de Túlio deverá
esclarecer à família que a nova condenação funciona, na revogação do livramento, como causa
A) obrigatória, não sendo possível a obtenção de livramento condicional em relação ao novo delito.
B) obrigatória, sendo possível a obtenção de livramento condicional após cumprimento de mais de 2/3 das 
penas somadas.
C) facultativa, não sendo possível a obtenção de livramento condicional em relação ao novo delito
D) facultativa, sendo possível a obtenção de livramento condicional após cumprimento de mais de 2/3 das 
penas somadas.

Tema: Livramento condicional



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: obrigatória, não sendo possível a obtenção de livramento condicional em relação ao novo
delito.
B) obrigatória, sendo possível a obtenção de livramento condicional após cumprimento de mais de 2/3 das 
penas somadas.
INCORRETA: possível a obtenção de livramento condicional.
C) Facultativa, não sendo possível a obtenção de livramento condicional em relação ao novo delito.
INCORRETA: Facultativa.
D) Facultativa, sendo possível a obtenção de livramento condicional após cumprimento de mais de 2/3 das 
penas somadas.

INCORRETA: possível a obtenção de livramento condicional.

Art. 88 - Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a
revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na
pena o tempo em que esteve solto o condenado

Tema: Livramento condicional



Resolução de Questões 26439

Questão 2

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Flávia conheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de Paulo,
juntamente com Luiza, amiga de Flávia, sob o alegado desejo de se conhecerem melhor. Em determinado
momento, Paulo, sem qualquer violência real ou grave ameaça, ingressa no banheiro para urinar, ocasião em
que Flávia e Luiza colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando Paulo preso dentro do local.
Aproveitando-se dessa situação, subtraem diversos bens da residência de Paulo e deixam o imóvel, enquanto a
vítima, apesar de perceber a subtração, não tinha condição de reagir. Horas depois, vizinhos escutam os gritos
de Paulo e chamam a Polícia. De imediato, Paulo procura seu advogado para esclarecimentos sobre a
responsabilidade penal de Luiza e Flávia. Considerando as informações narradas, o advogado de Paulo deverá
esclarecer que as condutas de Luiza e Flávia configuram crime de
A) roubo majorado.
B) furto qualificado, apenas.
C) cárcere privado, apenas.
D) furto qualificado e cárcere privado.

Tema: Crimes contra o patrimônio



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: roubo majorado.
B) furto qualificado, apenas.
INCORRETA: furto qualificado
C) cárcere privado, apenas.
INCORRETA: cárcere privado.
D) furto qualificado e cárcere privado.
INCORRETA: furto qualificado e cárcere privado.

Roubo
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 
resistência:
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Tema: Livramento condicional, Penas



Resolução de Questões 25918

Questão 3

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Laura, nascida em 21 de fevereiro de 2000, é inimiga declarada de Lívia, nascida em 14 de dezembro de 1999,
sendo que o principal motivo da rivalidade está no fato de que Lívia tem interesse no namorado de Laura.
Durante uma festa, em 19 de fevereiro de 2018, Laura vem a saber que Lívia anunciou para todos que tentaria
manter relações sexuais com o referido namorado. Soube, ainda, que Lívia disse que, na semana seguinte, iria
desferir um tapa no rosto de Laura, na frente de seus colegas, como forma de humilhá-la. Diante disso, para
evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem, Laura, durante a festa, desfere facadas no peito de Lívia, mas
terceiros intervêm e encaminham Lívia diretamente para o hospital. Dois dias depois, Lívia vem a falecer em
virtude dos golpes sofridos. Descobertos os fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Laura pela
prática do crime de homicídio qualificado. Confirmados integralmente os fatos, a defesa técnica de Laura deverá
pleitear o reconhecimento da
A) inimputabilidade da agente.
B) legítima defesa.
C) inexigibilidade de conduta diversa.
D) atenuante de menoridade relativa.

Tema: Teoria Geral do delito



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: inimputabilidade da agente.
B) legítima defesa.
INCORRETA: legítima defesa.
C) inexigibilidade de conduta diversa.
INCORRETA: inexigibilidade de conduta diversa.
D) atenuante de menoridade relativa.
INCORRETA: atenuante de menoridade relativa.

Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 
estabelecidas na legislação especial.

Tema:Teoria Geral do delito



Resolução de Questões 26534

Questão 4

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Talles, desempregado, decide utilizar seu conhecimento de engenharia para fabricar máquina destinada à
falsificação de moedas. Ao mesmo tempo, pega uma moeda falsa de R$ 3,00 (três reais) e, com um colega
também envolvido com falsificações, tenta colocá-la em livre circulação, para provar o sucesso da empreitada.
Ocorre que aquele que recebe a moeda percebe a falsidade rapidamente, em razão do valor suspeito, e decide
chamar a Polícia, que apreende a moeda e o maquinário já fabricado. Talles é indiciado pela prática de crimes e,
já na Delegacia, liga para você, na condição de advogado(a), para esclarecimentos sobre a tipicidade de sua
conduta. Considerando as informações narradas, em conversa sigilosa com seu cliente, você deverá esclarecer
que a conduta de Talles configura
A) atos preparatórios, sem a prática de qualquer delito.
B) crimes de moeda falsa e de petrechos para falsificação de moeda.
C) crime de petrechos para falsificação de moeda, apenas.
D) crime de moeda falsa, apenas, em sua modalidade tentada.

Tema: Crimes em espécie,
crimes contra a fé pública



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) atos preparatórios, sem a prática de qualquer delito.
INCORRETA: atos preparatórios.
B) crimes de moeda falsa e de petrechos para falsificação de moeda.
INCORRETA: crimes de moeda falsa e de petrechos.
C) CORRETA: crime de petrechos para falsificação de moeda, apenas.
D) crime de moeda falsa, apenas, em sua modalidade tentada.
INCORRETA: crime de moeda falsa.

Petrechos para falsificação de moeda
Art. 291 - Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar 

maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de 
moeda:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

Tema: Crimes em espécie, 
crimes contra a fé pública



Resolução de Questões 26538

Questão 5

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Inconformado com o fato de Mauro ter votado em um candidato que defendia ideologia diferente da sua, João
desferiu golpes de faca contra seu colega, assim agindo com a intenção de matá-lo. Acreditando ter obtido o
resultado desejado, João levou o corpo da vítima até uma praia deserta e o jogou no mar. Dias depois, o corpo
foi encontrado, e a perícia constatou que a vítima morreu afogada, e não em razão das facadas desferidas por
João. Descobertos os fatos, João foi preso, denunciado e pronunciado pela prática de dois crimes de homicídio
dolosos, na forma qualificada, em concurso material. Ao apresentar recurso contra a decisão de pronúncia, você,
advogado(a) de João, sob o ponto de vista técnico, deverá alegar que ele somente poderia ser responsabilizado
A) pelo crime de lesão corporal, considerando a existência de causa superveniente, relativamente
independente, que, por si só, causou o resultado.
B) por um crime de homicídio culposo, na forma consumada.
C) por um crime de homicídio doloso qualificado, na forma tentada, e por um crime de homicídio culposo, na 
forma consumada, em concurso material.
D) por um crime de homicídio doloso qualificado, na forma consumada.

Tema: Crimes contra a vida



Resolução de Questões

Questão 5 – Gabarito Comentado

A) pelo crime de lesão corporal, considerando a existência de causa superveniente, relativamente independente,
que, por si só, causou o resultado.
INCORRETA: pelo crime de lesão corporal.
B) por um crime de homicídio culposo, na forma consumada.
INCORRETA: crime de homicídio culposo.
C) por um crime de homicídio doloso qualificado, na forma tentada, e por um crime de homicídio culposo, na 
forma consumada, em concurso material.
INCORRETA: crime de homicídio culposo.
D) CORRETA: por um crime de homicídio doloso qualificado, na forma consumada.

Art. 121. Matar alguém:
§ 2° Se o homicídio é cometido:
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.

Tema: Crimes contra a vida



Resolução de Questões 26540

Questão 6

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Vanessa cumpre pena em regime semiaberto em razão de segunda condenação definitiva por crime de tráfico armado. Durante o
cumprimento, após preencher o requisito objetivo, requer ao juízo da execução, por meio de seu advogado, a progressão para o
regime aberto. Considerando as peculiaridades do caso, a reincidência específica e o emprego de arma, o magistrado, em decisão
fundamentada, entende por exigir a realização do exame criminológico. Com o resultado, o magistrado competente concedeu a
progressão de regime, mas determinou que Vanessa comparecesse em juízo, quando determinado, para informar e justificar suas
atividades; que não se ausentasse, sem autorização judicial, da cidade onde reside; e que prestasse, durante o período restante de
cumprimento de pena, serviços à comunidade. Intimada da decisão, considerando as informações expostas, poderá a defesa
técnica de Vanessa apresentar recurso de agravo à execução, alegando que
A) a lei veda a fixação de condições especiais não previstas em lei.
B) poderiam ter sido fixadas condições especiais não previstas em lei, mas não prestação de serviços à comunidade.
C) não poderia ter sido fixada a condição de proibição de se ausentar da cidade em que reside sem autorização judicial.
D) a decisão foi inválida como um todo, porque é vedada a exigência de exame criminológico para progressão de regime, ainda que 
em decisão fundamentada.

Tema: Execução penal



Resolução de Questões

Questão 6 – Gabarito Comentado

A) a lei veda a fixação de condições especiais não previstas em lei.
INCORRETA: veda a fixação de condições especiais não previstas em lei.
B) CORRETA: poderiam ter sido fixadas condições especiais não previstas em lei, mas não prestação de serviços à
comunidade.
C) não poderia ter sido fixada a condição de proibição de se ausentar da cidade em que reside sem autorização 
judicial.
INCORRETA: não poderia ter sido fixada a condição de proibição.
D) a decisão foi inválida como um todo, porque é vedada a exigência de exame criminológico para progressão de 
regime, ainda que em decisão fundamentada.
INCORRETA: a decisão foi inválida como um todo.

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade .
Súmula 439 STJ: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada.

Tema: Execução penal

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20'439').sub.#TIT1TEMA0




AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

DIREITO PROCESSUAL PENAL

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 26544

Questão 1

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Flávio apresentou, por meio de advogado, queixa-crime em desfavor de Gabriel, vulgo “Russinho”, imputando-lhe a prática do
crime de calúnia, pois Gabriel teria imputado falsamente a Flávio a prática de determinada contravenção penal. Na inicial
acusatória, assinada exclusivamente pelo advogado, consta como querelado apenas o primeiro nome de Gabriel, o apelido pelo
qual é conhecido, suas características físicas e seu local de trabalho, tendo em vista que Flávio e sua defesa técnica não
identificaram a completa qualificação do suposto autor do fato. A peça inaugural não indicou rol de testemunhas, apenas
acostando prova documental que confirmaria a existência do crime. Ademais, foi acostada ao procedimento a procuração de Flávio
em favor de seu advogado, na qual consta apenas o nome completo de Flávio e seus dados qualificativos, além de poderes
especiais para propor eventuais queixas-crime que se façam pertinentes. Após citação de Gabriel em seu local de trabalho para
manifestação, considerando apenas as informações expostas, caberá à defesa técnica do querelado pleitear, sob o ponto de vista
técnico, a rejeição da queixa-crime,

A) sob o fundamento de que não poderia ter sido apresentada sem a completa qualificação do querelado, sendo insuficiente o
fornecimento de características físicas marcantes, apelido e local de trabalho que poderiam identificá-lo.
B) porque, apesar de fornecidos imprescindíveis poderes especiais, a síntese do fato criminoso não consta da procuração.
C) porque a classificação do crime não foi adequada de acordo com os fatos narrados, e a tipificação realizada vincula a autoridade
judicial.
D) tendo em vista que não consta, da inicial, o rol de testemunhas.

Tema: Ação penal



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) sob o fundamento de que não poderia ter sido apresentada sem a completa qualificação do querelado,
sendo insuficiente o fornecimento de características físicas marcantes, apelido e local de trabalho que
poderiam identificá-lo.
INCORRETA: não poderia ter sido apresentada sem a completa qualificação do querelado.
B) CORRETA: porque, apesar de fornecidos imprescindíveis poderes especiais, a síntese do fato criminoso não
consta da procuração.
C) porque a classificação do crime não foi adequada de acordo com os fatos narrados, e a tipificação realizada
vincula a autoridade judicial.
INCORRETA: classificação do crime não foi adequada.
D) tendo em vista que não consta, da inicial, o rol de testemunhas.
INCORRETA: não consta, da inicial, o rol de testemunhas.

Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do
instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais
esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo
criminal.

Tema: Ação penal



Resolução de Questões 22816

Questão 2

(XVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

No dia 01/04/2014, Natália recebeu cinco facadas em seu abdômen, golpes estes que foram a causa eficiente de sua morte. Para
investigar a autoria do delito, foi instaurado inquérito policial e foram realizadas diversas diligências, dentre as quais se destacam a
oitiva dos familiares e amigos da vítima e exame pericial no local. Mesmo após todas essas medidas, não foi possível obter indícios
suficientes de autoria, razão pela qual o inquérito policial foi arquivado pela autoridade judiciária por falta de justa causa, em
06/10/2014, após manifestação nesse sentido da autoridade policial e do Ministério Público. Ocorre que, em 05/01/2015, a mãe de
Natália encontrou, entre os bens da filha que ainda guardava, uma carta escrita por Bruno, exnamorado de Natália, em 30/03/2014,
em que ele afirmava que ela teria 24 horas para retomar o relacionamento amoroso ou deveria arcar com as consequências. A
referida carta foi encaminhada para a autoridade policial.
A) nada poderá ser feito, pois o arquivamento do inquérito policial fez coisa julgada material.
B) a carta escrita por Bruno pode ser considerada prova nova e justificar o desarquivamento do inquérito pela autoridade
competente.
C) nada poderá ser feito, pois a carta escrita antes do arquivamento não pode ser considerada prova nova.
D) pela falta de justa causa, o arquivamento poderia ter sido determinado diretamente pela autoridade policial, independentemente
de manifestação do Ministério Público ou do juiz.

Tema: Inquérito policial



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) nada poderá ser feito, pois o arquivamento do inquérito policial fez coisa julgada material.
INCORRETA: nada poderá ser feito.
B) CORRETA: a carta escrita por Bruno pode ser considerada prova nova e justificar o desarquivamento do
inquérito pela autoridade competente.
C) nada poderá ser feito, pois a carta escrita antes do arquivamento não pode ser considerada prova nova.
INCORRETA: nada poderá ser feito.
D) pela falta de justa causa, o arquivamento poderia ter sido determinado diretamente pela autoridade policial,
independentemente de manifestação do Ministério Público ou do juiz.
INCORRETA: independentemente de manifestação do Ministério Público ou do juiz.

Art. 18. CPP - “Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por
falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de
outras provas tiver notícia”.
Súmula 524. STF - Arquivado o inquérito policial por despacho
do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas
provas.

Tema: Inquérito policial



Resolução de Questões 25921

Questão 3

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Bruna compareceu à Delegacia e narrou que foi vítima de um crime de ameaça, delito este de ação penal pública condicionada à
representação, que teria sido praticado por seu marido Rui, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Disse,
ainda, ter interesse que seu marido fosse responsabilizado criminalmente por seu comportamento. O procedimento foi
encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia em face de Rui pela prática do crime de ameaça (Art. 147 do Código
Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06). Bruna, porém, comparece à Delegacia, antes do recebimento da denúncia, e afirma não
mais ter interesse na responsabilização penal de seu marido, com quem continua convivendo. Posteriormente, Bruna e Rui
procuram o advogado da família e informam sobre o novo comparecimento de Bruna à Delegacia. Considerando as informações
narradas, o advogado deverá esclarecer que
A) a retratação de Bruna, perante a autoridade policial, até o momento, é irrelevante e não poderá ser buscada proposta de
suspensão condicional do processo.
B) a retratação de Bruna, perante a autoridade policial, até o momento, é válida e suficiente para impedir o recebimento da
denúncia.
C) não cabe retratação do direito de representação após o oferecimento da denúncia; logo, a retratação foi inválida.
D) não cabe retratação do direito de representação nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a
mulher, e nem poderá ser buscada proposta de transação penal.

Tema: Suspensão condicional no processo penal



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) CORRETA a retratação de Bruna, perante a autoridade policial, até o momento, é irrelevante e não poderá ser
buscada proposta de suspensão condicional do processo.
B) a retratação de Bruna, perante a autoridade policial, até o momento, é válida e suficiente para impedir o
recebimento da denúncia.
INCORRETA: é válida e suficiente para impedir o recebimento da denúncia.
C) não cabe retratação do direito de representação após o oferecimento da denúncia; logo, a retratação foi
inválida.
INCORRETA: não cabe retratação.
D) não cabe retratação do direito de representação nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e
familiar contra a mulher, e nem poderá ser buscada proposta de transação penal.
INCORRETA: não cabe retratação.

Art. 16 . Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta
Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente

designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Tema: Suspensão condicional no processo penal



Resolução de Questões 26372

Questão 4

(XXVI Exame de Ordem Unificado/FGV)

Maria recebe ligação de duas delegacias diferentes, informando a prisão em flagrante de seus dois filhos. Após contatar seu
advogado, Maria foi informada de que Caio, seu filho mais velho, praticou, em Niterói, um crime de lesão corporal grave
consumado, mas somente veio a ser preso no Rio de Janeiro. Soube, ainda, que Bruno, seu filho mais novo, foi preso por praticar
um crime de roubo simples (pena: 04 a 10 anos de reclusão e multa) em Niterói e um crime de extorsão majorada (pena: 04 a 10
anos de reclusão, aumentada de 1/3 a 1/2, e multa) em São Gonçalo, sendo certo que a prova do roubo influenciaria na prova da
extorsão, já que o carro subtraído no roubo foi utilizado quando da prática do segundo delito. Considerando apenas as informações
constantes do enunciado, o advogado de Maria deverá esclarecer que o(s) juízo(s) competente(s) para julgar Caio e Bruno será(ão),
A) Niterói, nos dois casos, sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código de Processo Penal,
continência.
B) Niterói, nos dois casos, sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código de Processo Penal,
conexão.
C) Rio de Janeiro e São Gonçalo, respectivamente, sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código de
Processo Penal, continência.
D) Niterói e São Gonçalo, respectivamente, sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código de
Processo Penal, conexão.

Tema: recursos no processo penal



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) Niterói, nos dois casos, sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código de Processo Penal,
continência.
INCORRETA: Niterói, nos dois casos.
B) Niterói, nos dois casos, sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código de Processo Penal, conexão.
INCORRETA: Niterói, nos dois casos.
C) Rio de Janeiro e São Gonçalo, respectivamente, sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código de
Processo Penal, continência.
INCORRETA: Rio de Janeiro e São Gonçalo.
D) CORRETA: Niterói e São Gonçalo, respectivamente, sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código
de Processo Penal, conexão.

Quanto a Caio, como o crime foi consumado em Niterói, este é o juízo competente para o seu julgamento, na
forma do art. 70, caput, CPP.
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de
tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
Em relação a Bruno, como foram praticados dois delitos diferentes, sendo um mais grave que o outro, mas em
conexão, o juízo competente será o do crime mais grave, que no caso foi o de extorsão, sendo competente o
localizado em São Gonçalo, na forma do art. 78, II, a, CPP.
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: Il -
no concurso de jurisdições da mesma categoria:

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;

Tema: recursos no processo penal



Resolução de Questões 24300

Questão 5

(XXVI Exame de Ordem Unificado/FGV)

Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a Delegacia. Ao tomar
conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra, de imediato, em contato com o advogado, solicitando
esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. De acordo com a situação apresentada, com base na
jurisprudência dos Tribunais Superiores, deverá o advogado esclarecer que
A) diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia.
B) a presença da defesa técnica, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível,
de modo que, caso não esteja presente, todo o procedimento será considerado nulo.
C) decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos nele
constantes, ainda que já documentados no procedimento.
D) a Paulo deve ser garantida, na delegacia, a possibilidade de assistência de advogado, de modo que existe 
uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial.

Tema: investigação criminal



Resolução de Questões

Questão 5 – Gabarito Comentado

A) diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia.
INCORRETA: Paulo não poderá ser assistido pelo advogado.
B) a presença da defesa técnica, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível, de
modo que, caso não esteja presente, todo o procedimento será considerado nulo.
INCORRETA: todo o procedimento será considerado nulo.
C) decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos nele
constantes, ainda que já documentados no procedimento.
INCORRETA: o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos.
D) CORRETA: a Paulo deve ser garantida, na delegacia, a possibilidade de assistência de advogado, de modo que 
existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial.

A Paulo deve ser garantida a possibilidade de estar acompanhado por advogado, de modo que a 
contratação é facultativa, ou seja, é um direito seu estar acompanhado por advogado, mas Paulo 
não é obrigado a contar com um. Caso não tenha interesse em estar acompanhado por advogado, 
a realização do ato é perfeitamente válida, não havendo qualquer ilegalidade.
Por fim, a decretação do sigilo não pode impedir o advogado eventualmente contratado de ter 
acesso aos autos do IP, no que tange aos elementos de prova já documentados nos autos (súmula 
vinculante 14).

Tema: investigação criminal



Resolução de Questões 24027

Questão 6

(XX Exame de Ordem Unificado/FGV)

Guilherme foi denunciado pela prática de um crime de lesão corporal seguida de morte. Após o recebimento da 
denúncia, Guilherme é devidamente citado. Em conversa com sua defesa técnica, Guilherme apresenta prova 
inequívoca de que agiu em estado de necessidade.
Diante da situação narrada, o advogado de Guilherme, em resposta à acusação, deverá requerer a

A) rejeição de denúncia, que fará coisa julgada material.
B) absolvição sumária do réu, que fará coisa julgada material.
C) absolvição imprópria do réu, que fará coisa julgada material.
D) impronúncia do acusado, que não faz coisa julgada material.

Tema: procedimentos do CPP



Resolução de Questões

Questão 6 – Gabarito Comentado

A) rejeição de denúncia, que fará coisa julgada material.
INCORRETA: rejeição de denúncia.
B) CORRETA: absolvição sumária do réu, que fará coisa julgada material.
C) absolvição imprópria do réu, que fará coisa julgada material.
INCORRETA: absolvição imprópria do réu.
D) impronúncia do acusado, que não faz coisa julgada material.
INCORRETA: impronúncia do acusado.

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz 
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
CP:
Exclusão de ilicitude
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;

Tema: procedimentos do CPP





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

DIREITO DO TRABALHO

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 26546

Questão 1

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Paula trabalha na residência de Sílvia três vezes na semana como passadeira. Em geral, comparece às segundas,
quartas e sextas, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto
sábados, domingos e feriados. A CTPS não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Quando Paula não
comparece, não recebe o pagamento e não sofre punição, mas Sílvia costuma sempre pedir que a ausência seja
previamente comunicada. Paula procura você, como advogado(a), com dúvida acerca da sua situação jurídica. À
luz da legislação específica em vigor, assinale a opção que contempla a situação de Paula.
A) Paula é diarista, pois trabalha apenas 3 vezes na semana.
B) Paula é autônoma, porque gerencia seu próprio trabalho, dias e horários.
C) Paula é empregada eventual.
D) Paula é empregada doméstica.

Tema: relação de emprego



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) Paula é diarista, pois trabalha apenas 3 vezes na semana.
INCORRETA: diarista.
B) Paula é autônoma, porque gerencia seu próprio trabalho, dias e horários.
INCORRETA: autônoma.
C) Paula é empregada eventual.
INCORRETA: empregada eventual.
D) CORRETA: Paula é empregada doméstica.

LC Nº 150/2015
Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma
contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no
âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei.

Tema: relação de emprego

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20150-2015?OpenDocument


Resolução de Questões 24195

Questão 2

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Célio e Paulo eram funcionários da sociedade empresária Minério Ltda. e trabalhavam no município do Rio de Janeiro. Por
necessidade de serviço, eles foram deslocados para trabalhar em outros municípios. Célio continuou morando no mesmo lugar,
porque o município em que passou a laborar era contíguo ao Rio de Janeiro. Paulo, no entanto, mudou-se definitivamente, com
toda a família, para o município em que passou a trabalhar, distante 350 km do Rio de Janeiro. Dois anos depois, ambos foram
dispensados. A sociedade empresária nada pagou aos funcionários quando das transferências de locais de trabalho, salvo a
despesa com a mudança de Paulo. Ambos ajuizaram ações trabalhistas.
A partir da hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta.
A) Célio e Paulo não têm direito ao adicional de transferência.
B) Apenas Paulo tem direito ao adicional de transferência.
C) Apenas Célio tem direito ao adicional de transferência.
D) Ambos têm direito ao adicional de transferência.

Tema: alteração do contrato de trabalho



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: Célio e Paulo não têm direito ao adicional de transferência.
B) Apenas Paulo tem direito ao adicional de transferência.
INCORRETA: Paulo tem direito ao adicional.
C) Apenas Célio tem direito ao adicional de transferência.
INCORRETA: Célio tem direito ao adicional.
D) Ambos têm direito ao adicional de transferência.
INCORRETA: Ambos têm direito ao adicional.

Art. 469 - Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade
diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar
necessariamente a mudança do seu domicílio.

Tema: alteração do contrato de trabalho



Resolução de Questões 24953

Questão 3

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Sílvio é empregado da sociedade empresária Onda Azul Ltda. e, em determinado dia, no horário de almoço, ao
se dirigir a um restaurante para fazer sua refeição, foi atropelado por um veículo, sofrendo lesões que o
afastaram do serviço por 30 dias, inclusive com recebimento de benefício previdenciário.
Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta.
A) o fato não caracteriza acidente do trabalho, porque não aconteceu na empresa nem em deslocamento a
serviço.
B) o fato caracteriza acidente do trabalho, e, ao retornar, Sílvio tem garantia no emprego de 12 meses.
C) a Lei é omissa a respeito, daí porque caberá ao juiz, no caso concreto, dizer se o evento foi acidente de
trabalho.
D) a empresa será obrigada a ressarcir o empregado, porque tem o dever de fornecer alimentação.

Tema: estabilidade e garantias provisórias de emprego



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) o fato não caracteriza acidente do trabalho, porque não aconteceu na empresa nem em deslocamento a
serviço.
INCORRETA: não caracteriza acidente do trabalho.
B) CORRETA: o fato caracteriza acidente do trabalho, e, ao retornar, Sílvio tem garantia no emprego de 12
meses.
C) a Lei é omissa a respeito, daí porque caberá ao juiz, no caso concreto, dizer se o evento foi acidente de
trabalho.
INCORRETA: Lei é omissa.
D) a empresa será obrigada a ressarcir o empregado, porque tem o dever de fornecer alimentação.
INCORRETA: empresa será obrigada a ressarcir o empregado.

Lei n. 8213/91 - Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta.
§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras
necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no
exercício do trabalho.
Súmula 378 do TST - II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento
superior a 15 dias e a conseqüente percepção do auxílio doença acidentário, salvo se constatada,
após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do
contrato de emprego.

Tema: estabilidade e garantias provisórias de emprego



Resolução de Questões 26548

Questão 4

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Em determinada localidade, existe a seguinte situação: a convenção coletiva da categoria para o período
2018/2019 prevê o pagamento de adicional de 70% sobre as horas extras realizadas de segunda-feira a sábado.
Ocorre que a sociedade empresária Beta havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, porém
alguns dias antes, prevendo o pagamento dessas horas extras com adicional de 60%. De acordo com a CLT,
assinale a opção que indica o adicional que deverá prevalecer.
A) prevalecerá o adicional de 70%, por ser mais benéfico aos empregados.
B) diante da controvérsia, valerá o adicional de 50% previsto na Constituição Federal.
C) deverá ser respeitada a média entre os adicionais previstos em ambas as normas coletivas, ou seja, 65%.
D) valerá o adicional de 60% previsto em acordo coletivo, que prevalece sobre a convenção.

Tema: direito coletivo do trabalho



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) prevalecerá o adicional de 70%, por ser mais benéfico aos empregados.
INCORRETA: por ser mais benéfico aos empregados.
B) diante da controvérsia, valerá o adicional de 50% previsto na Constituição Federal.
INCORRETA: previsto na Constituição Federal.
C) deverá ser respeitada a média entre os adicionais previstos em ambas as normas coletivas, ou seja, 65%.
INCORRETA: média entre os adicionais previstos em ambas as normas coletivas
D) CORRETA: valerá o adicional de 60% previsto em acordo coletivo, que prevalece sobre a convenção.

Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as
estipuladas em convenção coletiva de trabalho.

Tema: direito coletivo do trabalho



Resolução de Questões 26635

Questão 5

(XXVIII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Você, como advogado(a), foi procurado por Pedro para ajuizar ação trabalhista em face da ex-empregadora deste.
Pedro lhe disse que após encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída do trabalho, ficava na empresa em razão de
eventuais tiroteios que ocorriam na região. Nos meses de verão, ocasionalmente, permanecia na empresa para esperar o
escoamento da água decorrente das fortes chuvas. Diariamente, após o expediente, havia culto ecumênico de participação
voluntária e, dada sua atividade em setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa, o que levava
cerca de 20 minutos.
Considerando o labor de Pedro, de 10/12/2017 a 20/09/2018, e a atual legislação em vigor, assinale a afirmativa correta.
A) apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário extraordinário.
B) todo o tempo que Pedro ficava na empresa gera hora extraordinária, devendo ser pleiteado como tal em sede de ação
trabalhista.
C) nenhuma das hipóteses gera labor extraordinário.
D) como apenas a questão religiosa era voluntária, somente essa não gera horário extraordinário.

Tema: trabalho extraordinário



Resolução de Questões

Questão 5 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário extraordinário.
B) todo o tempo que Pedro ficava na empresa gera hora extraordinária, devendo ser pleiteado como tal em
sede de ação trabalhista.
INCORRETA: todo o tempo.
C) nenhuma das hipóteses gera labor extraordinário.
INCORRETA: nenhuma das hipóteses.
D) como apenas a questão religiosa era voluntária, somente essa não gera horário extraordinário.
INCORRETA: somente essa não gera horário extraordinário.

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição
do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente
consignada. § 2o Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será
computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o
limite de cinco minutos previsto no § 1o do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado,
por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más
condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para
exercer atividades particulares, entre outras: VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não
houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.

Tema: trabalho extraordinário



Resolução de Questões 26547

Questão 6

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Gilda e Renan são empregados da sociedade empresária Alfa Calçados Ltda. há 8 meses, mas, em razão da crise
econômica no setor, o empregador resolveu dispensá-los em outubro de 2018. Nesse sentido, concedeu aviso
prévio indenizado de 30 dias a Gilda e aviso prévio trabalhado de 30 dias a Renan. Em relação ao prazo máximo,
previsto na CLT, para pagamento das verbas devidas pela extinção, assinale a afirmativa correta.
A) ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do aviso prévio.
B) Gilda receberá até o 10º dia do término do aviso e Renan, até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso
prévio.
C) Gilda e Renan receberão seus créditos em até 10 dias contados da concessão do aviso prévio.
D) Gilda receberá até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio e Renan, até o 10º dia do término do
aviso.

Tema: Cessação do contrato de trabalho



Resolução de Questões

Questão 6 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: ambos os empregados receberão em até 10 dias contados do término do aviso prévio.
B) Gilda receberá até o 10º dia do término do aviso e Renan, até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio.
INCORRETA: Gilda.
C) Gilda e Renan receberão seus créditos em até 10 dias contados da concessão do aviso prévio.
INCORRETA: contados da concessão do aviso prévio.
D) Gilda receberá até o 1º dia útil seguinte ao término do aviso prévio e Renan, até o 10º dia do término do aviso.
INCORRETA: Gilda.

Art. 477, §6º - A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da
extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do
instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a
partir do término do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).

Tema: Cessação do contrato de trabalho





AÇÃO EXCLUSIVA PARA OS ALUNOS
SIMULADO COMENTADO 

DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA

TIME SARAIVA APROVA



Resolução de Questões 26552

Questão 1

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio Brilhante Ltda. para assisti-la juridicamente em uma 
audiência. Você foi designado(a) para a audiência. Forneceram-lhe cópia da defesa e dos documentos, e 
afirmaram que tudo já havia sido juntado aos autos do processo eletrônico. Na hora da audiência, tendo sido 
aberta esta, bem como os autos eletrônicos do processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos, 
mas apenas os documentos.
Diante disso, o juiz facultou-lhe a opção de apresentar defesa. Nos exatos termos previstos na CLT, você deverá
A) entregar a cópia escrita que está em sua posse.
B) aduzir defesa oral em 20 minutos.
C) requerer o adiamento da audiência para posterior entrega da defesa.
D) requerer a digitalização da sua defesa para a juntada no processo.

Tema: audiências na Justiça do Trabalho



Resolução de Questões

Questão 1 – Gabarito Comentado

A) entregar a cópia escrita que está em sua posse.
INCORRETA: cópia escrita.
B) CORRETA: aduzir defesa oral em 20 minutos.
C) requerer o adiamento da audiência para posterior entrega da defesa.
INCORRETA: adiamento da audiência. 
D) requerer a digitalização da sua defesa para a juntada no processo.
INCORRETA: digitalização da sua defesa.

Art. 847 - Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa, após a 
leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes.

Tema: audiências na Justiça do Trabalho



Resolução de Questões 26424

Questão 2

(XXV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Em reclamação trabalhista já na fase de execução, o juiz determinou que o autor apresentasse os cálculos de
liquidação, determinação esta que foi cumprida pelo exequente em fevereiro de 2018. Então, o calculista do
juízo analisou as contas e entendeu que elas estavam corretas, pelo que o juiz homologou os cálculos ofertados
e determinou a citação do executado para pagamento em 48 horas, sob pena de execução. Considerando a
narrativa apresentada e os termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) agiu corretamente o juiz, porque as contas foram atestadas pelo calculista como corretas.
B) equivocou-se o magistrado, porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos ao executado.
C) uma vez que o juiz do Trabalho tem amplo poder de direção e controle do processo, sua decisão está
amparada na norma cogente.
D) o juiz tem a faculdade de abrir vista ao executado por 10 dias, mas não obrigação de fazê-lo.

Tema: Execução trabalhista



Resolução de Questões

Questão 2 – Gabarito Comentado

A) agiu corretamente o juiz, porque as contas foram atestadas pelo calculista como corretas.
INCORRETA: agiu corretamente o juiz
B) CORRETA: equivocou-se o magistrado, porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos ao
executado.
C) uma vez que o juiz do Trabalho tem amplo poder de direção e controle do processo, sua decisão está amparada
na norma cogente.
INCORRETA: sua decisão está amparada na norma cogente.
D) o juiz tem a faculdade de abrir vista ao executado por 10 dias, mas não obrigação de fazê-lo.
INCORRETA: mas não obrigação de fazê-lo.

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que
poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.
§ 2º Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de oito dias
para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob
pena de preclusão.

Tema: Execução trabalhista



Resolução de Questões 24307

Questão 3

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Rômulo ajuizou ação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Análise Eletrônica Ltda. Dentre outros pedidos,
pretendeu indenização por horas extras trabalhadas e não pagas, férias vencidas não gozadas, nem pagas, e adicional de
periculosidade. Na audiência, foi requerida e deferida a perícia, a qual foi custeada por Rômulo, que se sagrou vitorioso no
respectivo pedido. Contudo, os pedidos de horas extras e férias foram julgados improcedentes. Rômulo também indicou e custeou
assistente técnico, que cobrou o mesmo valor de honorários que o perito do juízo. Observados os dados acima e o disposto na CLT,
na qualidade de advogado(a) que irá orientar Rômulo acerca do custeio dos honorários periciais e do assistente técnico, assinale a
afirmativa correta.
A) Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia, não há que se falar em pagamento de honorários periciais e do assistente
técnico, pois a ré os custeará.
B) Independentemente do resultado no objeto da perícia, como ao final o rol de pedidos foi parcialmente procedente, Rômulo
custeará os honorários periciais e do assistente técnico.
C) Em virtude da aplicação do princípio da celeridade, descabe a indicação de assistente técnico no processo do trabalho, não
cabendo a aplicação subsidiária do CPC nesse mister.
D) Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia, os honorários periciais serão custeados pela parte sucumbente no seu
objeto, porém os honorários do assistente técnico serão de responsabilidade da parte que o indicou.

Tema: honorários periciais no processo do trabalho



Resolução de Questões

Questão 3 – Gabarito Comentado

A) Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia, não há que se falar em pagamento de honorários periciais e
do assistente técnico, pois a ré os custeará.
INCORRETA: não há que se falar em pagamento de honorários periciais.
B) Independentemente do resultado no objeto da perícia, como ao final o rol de pedidos foi parcialmente
procedente, Rômulo custeará os honorários periciais e do assistente técnico.
INCORRETA: Rômulo custeará os honorários periciais e do assistente técnico.
C) Em virtude da aplicação do princípio da celeridade, descabe a indicação de assistente técnico no processo do
trabalho, não cabendo a aplicação subsidiária do CPC nesse mister.
INCORRETA: descabe a indicação de assistente técnico.
D) CORRETA: Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia, os honorários periciais serão custeados pela
parte sucumbente no seu objeto, porém os honorários do assistente técnico serão de responsabilidade da parte
que o indicou.

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente
na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. § 4o Somente no caso
em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a
despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.
Súmula 341 do TST: "A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve
responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia"

Tema: honorários periciais no processo do trabalho



Resolução de Questões 26556

Questão 4

(XXVII Exame de Ordem Unificado/FGV)

Em uma reclamação trabalhista, o autor afirmou ter sido vítima de discriminação estética, pois fora dispensado
pelo ex-empregador por não ter querido raspar o próprio bigode. Requereu, na petição inicial, tutela de
urgência para ser imediatamente reintegrado em razão de prática discriminatória. O juiz, não convencido da
tese de discriminação, indeferiu a tutela de urgência e determinou a designação de audiência, com a respectiva
citação. Como advogado(a) do autor, assinale a opção que contém, de acordo com a Lei e o entendimento
consolidado do TST, a medida judicial a ser manejada para reverter a situação e conseguir a tutela de urgência
desejada.
A) interpor recurso ordinário seguido de medida cautelar.
B) nada poderá ser feito, por tratar-se de decisão interlocutória, que é irrecorrível na Justiça do Trabalho.
C) impetrar mandado de segurança.
D) interpor agravo de instrumento.

Tema: Sistema recursal trabalhista



Resolução de Questões

Questão 4 – Gabarito Comentado

A) interpor recurso ordinário seguido de medida cautelar.
INCORRETA: recurso ordinário.
B) nada poderá ser feito, por tratar-se de decisão interlocutória, que é irrecorrível na Justiça do Trabalho.
INCORRETA: nada poderá ser feito.
C) CORRETA: impetrar mandado de segurança.
D) interpor agravo de instrumento.
INCORRETA: agravo de instrumento.

Súmula nº 414 do TST
II – No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe 
mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.

Tema: Sistema recursal trabalhista



Resolução de Questões 24955

Questão 5

(XXIV Exame de Ordem Unificado/FGV)

Um empregado de 65 anos foi admitido em 10/05/2011 e dispensado em 10/01/2013. Ajuizou reclamação
trabalhista em 05/12/2016, postulando horas extras e informando, na petição inicial, que não haveria prescrição
porque apresentara protesto judicial quanto às horas extras em 04/06/2015, conforme documentos que juntou
aos autos.
Diante da situação retratada, considerando a Lei e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa
correta.
A) a prescrição ocorreu graças ao decurso do tempo e à inércia do titular.
B) a prescrição foi interrompida com o ajuizamento do protesto.
C) a prescrição ocorreu, porque não cabe protesto judicial na seara trabalhista.
D) a prescrição não corre para os empregados maiores de 60 anos.

.

Tema: atos termos prazos processuais e processo informatizado
na Justiça do Trabalho



Resolução de Questões

Questão 5 – Gabarito Comentado

A) CORRETA: a prescrição ocorreu graças ao decurso do tempo e à inércia do titular.
B) a prescrição foi interrompida com o ajuizamento do protesto.
INCORRETA: prescrição foi interrompida.
C) a prescrição ocorreu, porque não cabe protesto judicial na seara trabalhista.
INCORRETA: porque não cabe protesto judicial.
D) a prescrição não corre para os empregados maiores de 60 anos.
INCORRETA: prescrição não corre para os empregados maiores de 60 anos.

Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco
anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato
de trabalho. OJ n. 392 O protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho (...)

Tema: atos termos prazos processuais e processo informatizado
na Justiça do Trabalho




