
 
 

SIMULADO SEMESTRAL 2021.2 
 

 

INSTRUÇÕES GERAIS – LEITURA OBRIGATÓRIA 

 

1. As provas serão compostas por questões objetivas sobre os conteúdos das disciplinas 

concluídas no Módulo Conteúdos Jurídicos, quais sejam: Direito Constitucional, Direito 

Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito 

Administrativo, Direito Tributário e Direito Empresarial. 

 

2. As provas serão divididas por disciplina, sendo cada uma delas com 10 questões. 

 

3. O aluno terá apenas uma tentativa de resolução das questões da prova. 

 

4. A data de realização da prova será 03 de dezembro de 2021 (das 19h às 23h). 

 

 5. O tempo de realização da prova será de 04 horas.  ONLINE, a prova deve ser iniciada e 

concluída nesse tempo. Após este período, o sistema fechará a atividade e somente o que foi 

respondido será enviado. 

 

6. Não será admitido o uso de quaisquer outros materiais de consulta, mesmo que para 

rascunho, nem será permitida a comunicação com terceiros.  

7. O resultado da avaliação, em nota, estará disponível no dia 04 de dezembro, após as 12h. 

Para visualizar o estudante deverá acessar este ambiente virtual e clicar, no menu à esquerda, 

no link Notas. 

 

8. O gabarito com as respostas consideradas corretas estará acessível na página da Esmesc 

(www.esmesc.com.br), após as 12h, do dia 04 de dezembro de 2021. 

 

9. O dia 05 de dezembro de 2021, às 12h, é a data limite para o envio de recursos da prova 

semestral. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail: secretaria@esmesc.org.br. Para o 

envio do recurso utilize formulário próprio, disponível em nossa página. 

 

Boa prova! 

  

Equipe Esmesc" 

 

 

 



 
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL  

 

 

1. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis. 

b) São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a 

independência funcional. 

c) São garantias dos membros do Ministério Público a vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade dos vencimentos. 

d) O membro do Ministério Público pode, excepcionalmente, receber honorários ou 

custas processuais. 
e) O membro do Ministério Público não pode, excepcionalmente, receber honorários ou 

custas processuais. 

 

2. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário, mas não sobre o cumprimento dos deveres funcionais dos 

juízes. 

b) O Conselho Nacional de Justiça também faz o controle administrativo e financeiro em 

relação ao STF. 

c) O CNJ tem, constitucionalmente, competência originária (primária) e concorrente 

com os Tribunais na sua incumbência de zelar pela autonomia e pelo bom 

funcionamento do Poder Judiciário. 
d) Membro do Ministério Público não pode exercer cargo político no Executivo sem 

exoneração, mesmo se ingressou na carreira antes da Constituição de 1988. 

e) O CNJ não atuou durante a pandemia da Covid-19. 

 

3. Acerca da organização dos poderes da República, marque a alternativa CORRETA: 

a) O presidente da República pode instituir ou majorar impostos, através da edição de 

medida provisória. 

b) As Constituições dos Estados podem estender aos Governadores a prerrogativa do 

Presidente da República quanto à impossibilidade de prisão, em crimes comuns, até 

sentença condenatória transitada em julgado. 

c) É permitida a edição de medida provisória que verse sobre direitos políticos e partidos 

políticos. 

d) Haverá a interrupção da prescrição de processo penal contra Parlamentar Federal, de 

acordo com a Constituição Federal, se houver sustação pela casa do Congresso Nacional 

a qual pertence o Parlamentar. 

e) Insere-se na competência privativa do Presidente da República a extinção de órgãos 

públicos por meio de decreto na hipótese de redução de despesa para a União. 

 

 



 
 

4.  No que concerne ao Poder Legislativo, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Ainda que não estejam em exercício, os suplentes de senadores e deputados federais 

possuem as mesmas prerrogativas dos titulares. 

b) Vereadores só poderão ser presos se em flagrante de crime inafiançável. 

c) O Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, isto é, pelas suas duas 

Casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O sistema bicameral é norma 

constitucional de reprodução obrigatória ao demais entes da Federação. 

d) Ocorre por intermédio do sistema majoritário simples, a eleição dos membros do 

Senado Federal. 

e) Deputados Estaduais e Vereadores gozam de imunidade material somente no exercício do 

mandato e na circunscrição do Município sede do Poder Legislativo do qual são 

integrantes. 

 

5. No que tange às funções essenciais à Justiça e Poder Judiciário, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) A legitimação constitucional para o ajuizamento de ação civil pública para proteção do 

meio ambiente é exclusiva do Ministério Público. 

b) Um terço das vagas nos Tribunais de Justiça é reservado a advogados de notório saber 

jurídico e reputação ilibada com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e a 

membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira. 

c) Os Tribunais de Contas Estaduais exercem uma das funções essenciais à justiça, 

constitucionalmente previstas. 

d) Uma vez admitida a denúncia contra o Presidente da República por crime de 

responsabilidade, esta será julgada pelo STF. 

e) A representação judicial e a consultoria jurídica dos Estados são exercidas pelos 

Procuradores Estaduais, que são membros da Advocacia Pública. 

 

6. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) São órgãos do Poder Judiciário, entre outros, os Tribunais Militares, o Tribunal 

Superior do Trabalho e os Juízes Eleitorais. 
b) A inamovibilidade dos juízes é uma garantia absoluta. 

c) Quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da República não poderá 

extingui-lo por decreto. 

d) Para ser aprovada, uma emenda à Constituição Federal de 1988 deverá ser discutida e 

votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, e sua aprovação dependerá 

da obtenção, em ambos os turnos, de três quintos dos votos dos respectivos membros, 

devendo o intervalo mínimo entre tais turnos de votação ser de quinze dias.  

e) As CPI’s instauradas pelas Câmaras de Vereadores possuem poderes investigativos 

próprios das autoridades judiciais. 

 

 

7. Em relação a reserva do possível, relacionada aos direitos sociais, analise as 

alternativas abaixo e assinale a CORRETA:  

a) O princípio da reserva do possível serve para ponderar a aplicação dos direitos sociais em 

casos concretos, pois esses direitos são considerados como normas de eficácia contida, 



 
 

requerendo a interferência da reserva do possível para sua efetivação. 

b) A reserva do possível jurídica está relacionada as condições do caso concreto que venham 

a permitir a aplicação do princípio, fazendo com que seja analisado a possibilidade de 

efetivação do direito fundamental social. 

c) A reserva do possível fática está relacionada as possibilidades de elaboração de leis, que 

tenham base na Constituição Federal, para que seja efetivados os direitos sociais, 

podendo a aplicação do princípio da reserva do possível contrariar disposições prevista 

em legislação infraconstitucional. 

d) A reserva do possível fática está relacionada com a disponibilidade concreta de 

recursos para efetivar direitos sociais, sendo que o princípio não pode ser utilizado 

para violar o núcleo essencial do direito fundamental social. 

e) O princípio da reserva do possível encontra previsão expressa na CF/88, no caput do art. 

6º. 

 

8. A competência exclusiva da Câmara dos Deputados, prevista no art. 51 da CF/88 é 

regulada por meio de: 

a) Resoluções. 

b) Decretos legislativos. 

c) Leis Ordinárias. 

d) Medidas provisórias. 

e) Leis Delegadas. 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA:  

a) A liberdade religiosa no direito brasileiro está relacionada a regra do Estado Laico, 

vinculado o Estado a respeitar todas as formas de manifestação religiosa, sem interferir 

em seu conteúdo, podendo o Estado vir a privilegiar determinada manifestação religiosa 

que esteja de acordo com o preâmbulo da CF/88. 

b) A características da universalidade aos direitos fundamentais serve para determinar que os 

titulares dos direitos fundamentais só podem ser os seres humanos, vindo este direitos a 

produzir efeitos somente aos brasileiros residentes e aos estrangeiros residentes. 

c) A jurisprudência do STF reconheceu que o direito de liberdade de expressão deve ser 

interpretado de forma restritiva, podendo vir a sofrer restrições que visem a promover 

outros direitos fundamentais mais importantes que esta liberdade. 

d) Com base no característica da aplicabilidade imediata, a lei não pode restringir direitos 

fundamentais, pois viria a ofender o âmbito de proteção do direito fundamental. 

e) Os tratados internacionais sobre direitos humanos podem ter duas formas de 

incorporação no ordenamento jurídico interno: com status supralegal ou com status 

de emenda constitucional. 

 

10. Assinale a alternativa CORRETA:  

a) Conforme a concepção teórica, o caráter ilimitado do poder constituinte originário 

precisa ser visto com moderação, pois esse poder não pode ser entendido sem 

referenda aos valores éticos e culturais de uma comunidade politica e tampouco 

resultar em decisões caprichosas e totalitárias. 

b) O poder constituinte derivado surge em momentos que existam rupturas institucionais, 



 
 

sendo que sua formação se dá conforme o previsto na Constituição anterior e sua atuação 

fica condicionada somente aos limites sociais que orientam como deverá ser o texto da 

nova Constituição. 

c) O surgimento do poder constituinte originário está ligado a momentos de continuidade 

democrática, sendo exemplos desses momentos situações como a revolução, a derrota em 

uma guerra, a formação de um novo país. 

d) As Clausulas pétreas são limites a atuação do poder constituinte originário, estando 

presentes nas limitações formais e circunstâncias e vinculam o trabalho do poder de 

revisão da Constituição no sentido de estabelecer quais assuntos poderão ser alterados por 

este poder. 

e) Conforme posição do STF, as Propostas de Emendas Constitucionais que criem cargos na 

Administração Pública são de iniciativa privativa do Presidente da República. 

 

 

DIREITO CIVIL 

 

11. Considerando as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

e a posição doutrinária a respeito da interpretação dessas normas, assinale a opção 

CORRETA. 

a) Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à 

correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da primeira 

publicação. 

b) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique 

ou revogue. 

c) Quanto à retirada de vigência de uma norma jurídica, poderá ocorrer de duas formas: 

revogação parcial, também chamada de ab-rogação; ou revogação total, também chamada 

de derrogação.  

d) A sucessão de bens de estrangeiros, situados no País, será regulada pela lei brasileira em 

benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, ainda que lhes 

seja mais favorável a lei pessoal do de cujus.    

e) Reputa-se direito adquirido o ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se 

efetuou.    

 

12. Acerca da personalidade e da capacidade, assinale a opção CORRETA à luz do 

Código Civil: 

a) São relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 

16 (dezesseis) anos; os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para a prática desses atos; e os que, mesmo por causa 

transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

b) A menoridade cessa aos vinte e um anos completos, quando a pessoa fica habilitada à 

prática de todos os atos da vida civil. 

c) A emancipação voluntária ocorre pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do 

outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, 

desde que o menor haja completado dezesseis anos. 



 
 

d) Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião e no mesmo lugar, não se 

podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão 

simultaneamente mortos. 

e) A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos 

ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão provisória. 

 

13. A propósito dos elementos acidentais do negócio jurídico, indique a opção 

CORRETA com fundamento na legislação vigente. 

a) Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, incluídos o 

dia do começo e o do vencimento. 

b) Considera-se termo a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, 

subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto, de modo que possui 

como características a acessoriedade e voluntariedade. 

c) Condição é a cláusula que subordina a eficácia do negócio a evento futuro e certo. 

d) Se for suspensiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, 

podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. 

e) O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando 

expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição 

suspensiva. 

 

14. Assinale a alternativa CORRETA acerca da obrigação de dar coisa certa: 

a) Se a coisa for infungível, estará resolvida a obrigação em caso de perecimento antes 

da tradição, desde que, em hipótese alguma, haja culpa do devedor.  

b) Se a coisa se perder por culpa do devedor, caberão apenas perdas e danos. 

c) Se a coisa se deteriorar após a celebração do negócio, mas antes da tradição e sem culpa 

do devedor, deverá o credor aceitá-la no estado em que se achar. 

d) Celebrado o negócio, a coisa é incorporada ao patrimônio do adquirente, mesmo antes da 

tradição, de tal sorte que os acréscimos eventuais não poderão motivar a majoração do 

preço. 

e) A coisa certa, objeto da obrigação de dar, sempre será entregue com seus acessórios, 

inadmitindo-se exceção. 

 

15. Sobre a responsabilidade civil por ato de terceiro, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) A responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos menores, prevista no art. 932, inc. 

I, do Código Civil, não obstante objetiva, pressupõe a demonstração de que a conduta 

imputada ao menor, caso fosse um agente imputável, seria hábil para a sua 

responsabilização.  

b) É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou 

preposto. 

c) Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a 

responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por 

pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre 

o momento da fuga e a conduta praticada. 

d) A única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária de menor de 18 anos 



 
 

com seus pais é ter sido emancipado nos termos do art. 5º, parágrafo único, inciso I, do 

Código Civil. 

e) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele 

por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, capaz ou incapaz. 

 

 

16. Maicon invadiu um terreno situado em Florianópolis, de propriedade de Naudir, 

passando a exercer poder de fato sobre o mesmo, de forma mansa, pública e contínua 

por 3 anos, quando veio a falecer em razão de um acidente de carro, deixando dois 

filhos, sendo que um mora em Laguna e outro, em São José. Nenhum dos dois conhece 

o imóvel em questão, tampouco a origem da posse. Nesta situação, pode-se afirmar 

que: 

a) O filho que mora em Laguna não herdou a posse, mas o de São José, sim.  

b) Ambos adquiriram posse de má-fé.  

c) Ambos adquiriram posse de boa-fé.  

d) Nenhum deles adquiriu posse.  

e) Nenhuma das anteriores. 

 

17. Considere que Bermudes realize a doação de um apartamento para Carluxo, seu 

sobrinho. Ocorre que o donatário, após caluniar o doador, vende para Deolane o bem 

objeto da referida doação. Após descobrir a respeito do crime contra a sua honra, 

Bermudes promove ação de revogação da doação, obtendo êxito no desfazimento do 

negócio. Considerando a circulação do bem, em favor de terceiro adquirente de boa-fé, 

pode-se afirmar que:  

a) Por ser Deolane considerada proprietária perfeita, resta a Bermudes apenas ação 

contra Carluxo para haver o seu valor, não havendo que se falar em reivindicatória 

por parte daquele (Bermudes) contra Deolane.  

b) Bermudes pode reivindicar a coisa do poder de Deolane.  

c) Cabe ação de indenização de Bermudes contra Deolane.  

d) Cabe ação de reintegração de posse de Bermudes contra Deolane.  

e) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 

18. Paulo e Márcia viveram em união estável entre agosto de 2013 e agosto de 2021. Em 

março de 2015 Márcia foi contemplada na Mega Sena e, cinco meses após, o casal 

realizou pacto de convivência e elegeram o regime da separação convencional de bens. 

Nesse documento incluíram em cláusula a separação absoluta dos bens adquiridos 

anteriormente. Em caso de dissolução da união, de acordo com o STJ: 

a) Paulo não terá direito à meação do prêmio recebido por Márcia, posto que não eram 

casados à época.  

b) Paulo terá direito à meação do prêmio recebido por Márcia, tendo em vista que o regime 

escolhido pelo casal no pacto de convivência admite tal possibilidade.  



 
 

c) Paulo terá direito à meação do prêmio recebido por Márcia posto que o regime de 

bens em vigor à época do recebimento do valor comporta tal direito, sendo nula a 

cláusula constante do pacto de convivência.  

d) Paulo não terá direito à meação do prêmio recebido por Márcia, tendo em vista que os 

termos da convenção estabelecida pelo casal expressamente não permitem.  

e) Paulo terá direito à meação do prêmio recebido por Márcia posto que o regime de bens 

em vigor à época do recebimento do valor comporta tal direito e ser anulável a cláusula 

constante do pacto de convivência.  

 

19. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) De acordo com o STF, a companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, 

quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável e, se concorrer 

com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um 

daqueles. 

b) Não valerá a disposição testamentária em remuneração de serviços prestados ao testador, 

por ocasião da moléstia de que faleceu, ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de 

outrem determinar o valor do legado. 

c) Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em 

testamento, que deverá necessariamente se dar na forma pública. 

d) Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, 

prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. 

e) A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro sempre ter-

se-á por não escrita. 

 

20. Em viagem pelo Nordeste, João e Maria acabam por sofrer um acidente 

automobilístico gravíssimo, vindo ambos a falecer. O casal, casado pelo regime da 

comunhão universal de bens, não possuía filhos em comum, mas João deixou uma filha 

do primeiro casamento e, Maria, apenas uma sobrinha. Não há testamento conhecido e 

deixam bens no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Na certidão de óbito de 

João, consta como horário de seu falecimento 22h do dia 07.08.2021. Na certidão de 

Maria, o horário registrado de seu falecimento foi às 20h do dia 07.08.2021. Nesse caso, 

a herança de Maria tocará, em última análise:  

 

a)  À filha de João.  

b)  À sobrinha de Maria.  

c)  Metade da herança caberá à filha de João e a outra metade à sobrinha de Maria.  

d)  Será declarada a comoriência e os bens serão declarados jacentes.  

e)  Será declarada a comoriência e os bens serão declarados vacantes.  

 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 

21. Sobre a teoria geral da prova prevista no Código de Processo Civil, assinale a 

alternativa CORRETA: 



 
 

a) A produção das provas necessárias ao julgamento do mérito deverá ser requerida pela 

parte, sendo vedado ao juiz, de ofício, determinar a sua produção.  

b) O juiz apreciará a prova livremente, ainda que não constante dos autos, e indicará na 

decisão as razões de seu convencimento. 

c) Não dependem de prova os fatos notórios e os admitidos no processo como controversos.  

d) Na valoração das provas é vedado ao juiz aplicar as regras de experiência comum. 

e) Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o ônus da prova, poderá o juiz, por decisão fundamentada, 

atribuir o ônus da prova de modo diverso.  

22. Sobre os pressupostos processuais e as condições da ação (considerando-as a 

legitimidade e o interesse), assinale a alternativa CORRETA: 

a) A citação realizada nos três primeiros dias seguintes ao casamento do citando 

somente será válida se realizada para evitar o perecimento do direito. 
b) O civilmente incapaz não possui legitimidade para figurar em processos que tramitem 

perante os Juizados Especiais Cíveis. 

c) A citação realizada a quem estiver participando de culto religioso é nula. 

d) O árbitro não possui competência, por não ser investido de jurisdição. 

e) A suspeição do magistrado é causa para a propositura de ação rescisória. 

 

23. São princípios que regem os centros judiciários de resolução de conflitos: 

a) Independência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, 

informalidade e decisão informada. 
b) Independência, imparcialidade, autonomia da vontade, bem estar social, razoabilidade e 

decisão informada. 

c) Dependência, imparcialidade, autonomia da vontade, informalidade, indisponibilidade e 

decisão informada. 

d) Dependência, imparcialidade, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, 

informalidade e decisão informada. 

e) Independência, imparcialidade, proporcionalidade, razoabilidade, irrevogabilidade e 

decisão informada. 

 

24. Sobre a exceção de pré-executividade, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Não foi recepcionada pelo CPC/15, motivo pelo qual é, atualmente, incabível. 

b) É admissível desde que não demande a produção de provas. 

c) Tem como requisito de cabimento a garantia da execução mediante penhora, depósito ou 

caução. 

d) É cabível nas execuções fiscais, para as nulidades que o magistrado deva reconhecer 

de ofício e que não demandem dilação probatória. 
e) Somente será admitida se estiverem presentes os requisitos para a concessão da tutela 

provisória. 

 

25. Assinale à hipótese que autoriza a propositura da execução provisória: 

a) Quando houver impugnação ao cumprimento da sentença sem efeito suspensivo. 

b) Quando houver impugnação ao cumprimento da sentença com efeito suspensivo. 



 
 

c) Quando for interposto recurso com efeito suspensivo. 

d) Sempre que a obrigação for certa, líquida e exigível, e estiver consubstanciada em título 

executivo extrajudicial. 

e) Quando o título extrajudicial contiver obrigação certa e líquida, mas carente de 

exigibilidade. 

 

26. Sobre a fraude à execução, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Para o seu reconhecimento, é imprescindível a redução do devedor à insolvência. 

b) Para o seu reconhecimento, é imprescindível que tenha ocorrido a citação válida do 

executado. 

c) Para o seu reconhecimento, é imprescindível a prova da má-fé do terceiro adquirente. 

d) Para o seu reconhecimento, aplica-se o prazo decadencial de 4 anos. 

e) O seu reconhecimento resulta na anulação do ato fraudulento. 

 

27. Qual o requisito necessário para que terceiro interessado tenha legitimidade 

recursal? Das alternativas abaixo, assinale a CORRETA: 

a) Que pensava em adquirir o bem objeto da relação jurídica. 

b) Que é parente em terceiro grau do requerido na ação principal. 

c) Que figurou no polo ativo da demanda. 

d) Que existe a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à 

apreciação judicial atingir direito do qual é titular. 

e) Que pode discutir a lide na qualidade de terceiro prejudicado. 

 

28. Com relação ao preparo é CORRETO afirmar:  

a) Ao efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente, ainda que recolha o valor a 

menor, poderá complementar o valor. 

b) Constatada a falta do preparo, o relator não conhecerá do recurso. 

c) A insuficiência do preparo, importa em deserção. 

d) É dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno, nos processos 

eletrônico.  

e) O preparo recursal deverá ser comprovado no prazo de 20 dias após a interposição do 

recurso. 

 

29. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Além do inventário, é possível tramitação pelo rito mais célere do arrolamento comum 

(se a partilha é amigável entre partes capazes, ou há herdeiro único) ou arrolamento 

sumário (se o valor do espólio é inferior a mil salários mínimos). 

b) No inventário, após o compromisso do inventariante, apresentam-se as primeiras 

declarações; em seguida, realizam-se as citações, seguidas das avaliações, pagamento das 

dívidas, pagamento do tributo e, ao final, as últimas declarações, antes da prolação da 

sentença. 

c) É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse 

advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do 

registro. 



 
 

d) Conforme previsão do CPC, nas ações contenciosas de família, deve ser realizado um 

esforço intensificado para a solução consensual da controvérsia, razão pela qual a 

audiência de conciliação ou mediação deve sempre ser realizada. 

e) O processo de restauração de autos, que é cabível tanto em relação a processo físico 

quanto a eletrônico, pode ser iniciado apenas pela parte ou pelo Ministério Público. Tal 

procedimento nunca tramita no Tribunal; ainda que desaparecidos no Tribunal, a 

restauração e seu julgamento ocorrerão na primeira instância. 

 

30. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Tradicionalmente, a doutrina justifica a existência dos procedimentos especiais ante a 

necessidade de que o rito processual seja consentâneo e compatível com o direito material 

tutelado pela ação. 

b) Podem fundamentar um rito especial, entre outros pontos: a simplificação do trâmite 

processual; a possibilidade de concessão específica de liminar; e a delimitação do tema 

do que pode ser deduzido pelas partes no pedido e na defesa. 

c) As ações de divisão e demarcação de terras particulares são distintas, mas cumuláveis; 

expressamente são dispensáveis, havendo a possibilidade de uso da via extrajudicial para 

tais objetivos. 

d) Na ação de dissolução parcial de sociedade, a sociedade não será citada se todos os 

seus sócios o forem, mas nesse caso não se sujeitará aos efeitos da decisão, por 

obediência ao princípio do devido processo legal. 

e) A petição inicial da ação de dissolução parcial de sociedade será necessariamente 

instruída com o contrato social consolidado. 

 

 

 

DIREITO PENAL 

 

 

31. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nunca é possível a aplicação do princípio 

da insignificância nos seguintes crimes: 

a) Furto simples, contrabando e peculato. 

b) Posse de droga para consumo próprio, corrupção passiva e crimes ambientais. 

c) Violência doméstica, peculato e crimes contra fé pública. 

d) Tráfico de drogas, crimes contra a ordem tributária e transmissão clandestina de sinal de 

internet via radiofrequência. 

e) Crimes eleitorais, posse de munição de uso permitido e estelionato. 

 

32. Imagine que um brasileiro tenha cometido um crime de homicídio contra um 

americano no território da Venezuela. Assinale a alternativa correta quanto aos 

requisitos para que ele possa ser julgado pela Justiça brasileira: 

I – O brasileiro precisará entrar no território brasileiro. 

II – É indiferente o fato de ele ter sido absolvido na Venezuela. 

III – Há necessidade de requisição do Ministro da Justiça. 

IV – O fato também deve ser punido na Venezuela. 



 
 

a) I, III e IV estão corretas. 

b) II e III estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas. 

d) I e IV estão corretas. 

e) II e IV estão corretas. 

 

33. Assinale a alternativa INCORRETA acerca da dosimetria da pena. 

a)  No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o 

juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa 

que mais aumente ou diminua. 

b) Não é possível utilizar a mesma condenação para aumentar a pena na segunda fase 

pela reincidência e vedar a concessão de suspensão condicional da pena. 

c) A circunstância judicial do comportamento da vítima serve apenas para diminuir a pena, e 

nunca para aumentá-la. 

d) O desconhecimento da lei pode servir como circunstância atenuante. 

e) É inviável a fixação de regime mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito. 

 

34. Assinale a alternativa INCORRETA acerca do iter criminis. 

a) Sempre que o agente praticar um crime tentado, sua pena será reduzida de 1/3 a 2/3; 

b) Para a consumação do crime habitual, exige-se a reiteração da conduta. 

c) O crime formal se consuma no momento da conduta, independente da ocorrência do 

resultado. 

d) Enquanto no crime tentado o agente quer prosseguir em sua conduta, mas não pode, na 

desistência voluntária o agente pode prosseguir, mas não quer. 

e) Para a configuração do arrependimento posterior, exige-se a ocorrência de crime 

praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. 

 

35. Avalie as assertivas abaixo para identificar a alternativa CORRETA: 

I - Na situação de roubo, se ocorrer homicídio e subtração consumados, há latrocínio 

consumado e, se ocorrer homicídio e subtração tentados, há latrocínio tentado. Nessas 

hipóteses, o entendimento é pacífico. Entretanto, no caso de homicídio consumado e 

subtração tentada, há diversas correntes doutrinárias. Para o Supremo Tribunal Federal, 

nessa última hipótese, tem-se latrocínio consumado. 

II - O herdeiro que provoca a morte do testador, no intuito de apressar a posse da herança, 

comete crime de homicídio qualificado por motivo torpe. 

III - A consumação do crime de calúnia se dá com o conhecimento, por parte do sujeito 

passivo, da imputação falsa de fato definido como crime, independentemente da ciência 

ou divulgação por parte de terceiros. 

IV - O homicídio qualificado-privilegiado, nos termos da jurisprudência predominante do 

STJ, é considerado crime não hediondo, porque o tipo privilegiado prepondera sobre o 

tipo qualificado. 

V - É possível o homicídio qualificado-privilegiado desde que a qualificadora tenha natureza 

objetiva, já que todas as causas de privilégio são de natureza subjetiva. 

 

Estão CORRETAS: 



 
 

a) Todas as assertivas. 

b) Apenas as assertivas I, II, IV e V. 

c) Apenas as assertivas I, III e V. 

d) Apenas as assertivas II, III e IV. 

e) Apenas as assertivas I e V. 

 

36. Avalie as assertivas abaixo para identificar a alternativa CORRETA: 

I - Em face da adoção da teoria monista pelo Código Penal Brasileiro, considere: Mendonça 

auxilia a Maria a prática do aborto. Neste caso, responderá Mendonça pelo mesmo crime 

que Maria, qual seja, o de “provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe 

provoque”, previsto no art. 124 do Código Penal. 

II - Maria, em estado puerperal, mata, com a ajuda da enfermeira Tânia, o seu filho que 

acabara de nascer. Neste caso, apesar de o infanticídio ser crime próprio, ambas 

responderão por este delito, por força da regra contida no art. 29 do Código Penal. 

III – Mendonça e Danilo, ambos com dezoito anos de idade, planejaram, em comum acordo, 

furtar bens dos pais de Danilo. Em data previamente ajustada, os agentes subtraem joias e 

dinheiro no valor total de R$ 3.000,00 da residência do casal, local onde também reside 

Danilo. As vítimas contam, cada uma, com sessenta e um anos de idade. Com base nessa 

situação hipotética e naquilo que dispõe o Código Penal Brasileiro, independentemente 

da quantia e da utilidade dos bens subtraídos, Danilo é isento de penal em razão da 

subtração noticiada. 

IV – Objetivando praticar suicídio num pacto de morte, o casal de namorados Mendonça e 

Daniela se coloca em um quarto fechado com a torneira de gás pelo lado de fora. 

Mendonça sai do quarto e abre a torneira de imediato retornando ao interior do recinto. 

No entanto, apenas Daniela falece em razão da asfixia provocada pelo gás. É certo dizer, 

neste caso, que Mendonça deve responder pelo crime de induzimento, instigação ou 

auxílio ao suicídio.  

V – Mendonça e Danilo, imputáveis, resolveram testar suas respectivas sortes, instigando, 

um ao outro, a participar de roleta russa. Em hora e local combinados, diante de um 

revólver municiado com apenas um projétil, cada qual começou a puxar o gatilho contra 

sua própria cabeça, até que Danilo findou por se suicidar. Nessa situação, Mendonça deve 

responder pelo crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. 

 

Estão CORRETAS: 

a) Todas as assertivas. 

b) Nenhuma assertiva está correta. 

c) Apenas as assertivas I, III e V. 

d) Apenas as assertivas II e III. 

e) Apenas as assertivas II e V. 

 

37. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Não responde pelo crime do art. 124 do Código Penal a gestante que, mesmo depois de 

consentir, se arrepende e pede que sejam cessadas as manobras abortivas, vindo o aborto a 

se consumar. 

b) O namorado que convence a gestante a interromper a gravidez responde pelo crime do art. 



 
 

124 do Código Penal. 

c) Em regra, a autolesão não é punida do direito brasileiro. 

d) A lesão corporal leve, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, exige 

representação da ofendida. 

e) O crime de omissão de socorro (art. 145 do CP) admite a forma tentada. 

 

38. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Não é punível a calúnia contra os mortos. 

b) A consumação do crime de calúnia ocorre quando os fatos chegam ao conhecimento 

de uma terceira pessoa. 

c) No crime de difamação, a imputação necessita ser falsa. 

d) Compete à Justiça Estadual o julgamento do crime de redução a condição análoga à de 

escravo (art. 149 do CP). 

e) A apreensão de drogas na posse de uma pessoa é motivo suficiente para que a polícia 

invada sua residência sem a autorização dos moradores, caso não tenha havido uma 

investigação prévia que indique a prática de crime permanente de tráfico no local. 

 

39. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) No crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) há alteração da forma do documento, 

sem alteração do seu conteúdo. 

b) Para os crimes contra a liberdade sexual a ação penal é pública condicionada à 

representação. 

c) As coisas perdidas podem ser objeto do crime de furto, não existindo tipo penal específico 

para esses casos. 

d) Pela corrente majoritária, a ausência de laudo pericial no local do delito não impede 

o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4°, I, do 

CP) quando realizada perícia indireta, existindo fotografias e filmagens juntadas aos 

autos comprovando o modus operandi da ação. 

e) A chave falsa, para a incidência da respectiva qualificadora (art. 155, § 4°, III, do CP), 

deve necessariamente ter o aspecto da chave original. 

 

40. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) O crime de homicídio culposo não admite a suspensão condicional do processo. 

b) O homicídio simples nunca é considerado hediondo. 

c) O homicídio privilegiado permite a comunicação do privilégio ao partícipe. 

d) Não se admite a figura do perdão judicial no crime de homicídio. 

e) O fato de ser premeditado, por si só, não qualifica o crime de homicídio. 

 

 

 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

 

41. O inquérito policial é a mais significativa ferramenta no campo investigativo 



 
 

criminal, possuindo características próprias que merecem observação na primeira fase 

da persecução penal. Acerca do tema em foco e considerando os dispositivos inerentes 

do Código de Processo Penal em vigor, indique a alternativa INCORRETA:  

a) Por ser inquisitorial, o ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências à 

autoridade policial. 

b) Uma vez arquivado, pode, em tese, ser desarquivado se surgirem novas provas que 

alterem o panorama probatório, conforme a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal. 

c) É peça dispensável, podendo ser substituído por outros procedimentos, se nestes houver 

elementos suficientes à deflagração de ação penal. 

d) Não pode ser iniciado de ofício nos casos de ação penal pública condicionada. 

e) A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. 

 

42. Relativamente às alterações promovidas pelo denominado Pacote Anticrime (Lei n. 

13.964/19), mesmo tendo em conta que parte está com sua eficácia suspensa em face de 

decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal, indique a alternativa correta dentre as 

abaixo elencadas: 

a) As decisões do juiz das garantias vincularão o juiz da instrução e julgamento somente em 

relação às medidas cautelares aplicadas. 

b) O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com 

procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. 

c) O juiz não poderá, de ofício, revogar a prisão preventiva. 

d) Uma das condições do acordo de não persecução penal é cumprir, por prazo 

indeterminado, outra condição indicada pelo Ministério Público. 

e) Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) 

horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia. 

 

43. Assinale a resposta CORRETA: 

a) Conexão objetiva (lógica ou material) ocorre quando a prova de uma infração influencia 

na existência do outro delito. 

b) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, sem autorização judicial ou 

fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, 

telegrama, pacote ou meio análogo. 

c) É absoluta a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. 

d) Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de 

trânsito envolvendo viatura de Polícia Militar. 

e) A competência constitucional do Tribunal do Júri não prevalece sobre o foro por 

prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. 

 

44. Assinale a resposta CORRETA: 

a) Trancamento do inquérito policial é sinônimo de arquivamento do inquérito policial. 

b) A autoridade policial pode arquivar inquérito policial quando não identifica o autor da 

infração penal. 

c) Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de 

justiça, pode a ação penal ser iniciada pela vítima ou seu representante legal, sem 

necessidade do surgimento de novas provas. 



 
 

d) A captação ambiental, também chamada de vigilância eletrônica, permite que os 

agentes de polícia ou eventualmente do Ministério Público instalem aparelhos de 

gravação de som e de imagem em ambientes fechados (residências, locais de 

trabalho, estabelecimentos prisionais, etc.), com a finalidade de não apenas gravar 

os diálogos travados entre os investigados (sinais acústicos), mas também de filmar 

as condutas por eles desenvolvidas (sinais óticos). 

e) É possível a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos 

na fase de inquérito. 

 

 

45. Durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, também conhecida 

como juízo de prelibação ou sumário da culpa, e de acordo com o que dispõe o Código 

de Processo Penal, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O procedimento deve ter o prazo máximo de 90 dias, cabendo ao juiz absolver 

sumariamente o denunciado se houver prova de não autoria delitiva. 

b) O procedimento deve ter o prazo máximo de 90 dias, cabendo ao juiz absolver 

sumariamente o denunciado caso não se convença da materialidade ou da autoria delitiva. 

c) O procedimento deve ter o prazo máximo de 120 dias, cabendo ao juiz pronunciar o réu se 

houver indícios de materialidade e autoria delitivas, incluindo na pronúncia causas de 

aumento e de diminuição de pena. 

d) O procedimento deve ter o prazo máximo de 120 dias, cabendo ao juiz pronunciar o réu 

se tiver dúvida quanto à sua culpa. 

e) O procedimento deve ter o prazo máximo de 90 dias, salvo em caso de réu solto, cujo 

prazo previsto em lei é de 120 dias. 

 

46. Sobre a prisão cautelar, de acordo com o Código de Processo Penal, é CORRETO 

afirmar: 

a) Tem cabimento quando se tratar de crime doloso punido com pena máxima superior a 3 

anos, em caso de reincidência dentro do período de 5 anos entre a extinção da 

punibilidade e o novo crime e também para assegurar medidas protetivas de urgência. 

b) Poderá ser decretada de ofício pelo juiz em qualquer fase processual, salvo em grau 

recursal. 

c) Tem cabimento quando se tratar de crime doloso punido com pena máxima superior 

a 4 anos, em caso de reincidência dentro do período de 5 anos entre a extinção da 

punibilidade e o novo crime e também para assegurar medidas protetivas de 

urgência. 

d) A prisão cautelar poderá ser decretada com fundamento na gravidade em abstrato do 

delito, como por exemplo quando houve prisão em flagrante no homicídio duplamente 

qualificado, sem necessidade de aferir elementos do caso concreto de forma 

individualizada. 



 
 

e) O juiz não pode revogar a prisão preventiva de ofício, pois, tal como na sua decretação, é 

necessário que haja requerimento do Ministério Público, do Assistente de Acusação ou da 

defesa. 

 

47. Sobre o direito à inviolabilidade de domicílio da pessoa contra quem pende 

cumprimento de mandado de prisão, é CORRETO afirmar: 

a) É indispensável autorização judicial específica, mediante expedição de mandado de busca 

e apreensão pelo juiz expedidor do mandado de prisão, para permitir o ingresso em 

residência a fim de cumprir ordem de prisão vigente. 

b) O executor do mandado de prisão, uma vez constatando com segurança que o alvo 

encontra-se em casa determinada, intimará o morador a providenciar a entrega e, não 

sendo atendido, poderá entrar à força no imóvel, seja dia ou seja noite. 

c) O executor do mandado de prisão, uma vez constatando com segurança que o alvo 

encontra-se em casa determinada, intimará o morador a providenciar a entrega e, 

não sendo atendido, poderá entrar à força no imóvel, se preciso, desde que durante o 

dia. 

d) O executor do mandado de prisão, uma vez constatando com segurança que o alvo 

encontra-se em casa determinada, intimará o morador a providenciar a entrega e, não 

sendo atendido, poderá entrar no imóvel, desde que durante o dia e sem forçar o ingresso. 

e) O executor do mandado de prisão, uma vez constatando com segurança que o alvo 

encontra-se em casa determinada, intimará o morador a providenciar a entrega e, não 

sendo atendido, se durante a noite, deverá obrigatoriamente se retirar das imediações e 

aguardar o amanhecer. 

 

48. Sobre a audiência de custódia no processo penal, é CORRETO afirmar: 

a) Não há impedimento a questionamentos ao conduzido sobre o crime que motivou sua 

prisão. 

b) A falta de realização no prazo máximo de vinte e quatro horas, sem motivação 

idônea, implica responsabilidade administrativa, civil e penal da autoridade que a 

isso deu causa. 

c) A falta de realização no prazo máximo de vinte e quatro horas, mesmo sem motivação 

idônea, é mera irregularidade que não repercute na legalidade da prisão em flagrante; 

d) Não há impedimento a que o juiz postergue a decisão sobre a legalidade da prisão e sua 

manutenção, ou a concessão de liberdade, para momento posterior à audiência, se assim 

entender adequado. 

e) Uma vez reportada, pelo conduzido, a prática de maus tratos ou emprego de violência 

pelos policiais responsáveis pela prisão, caberá ao juiz a avaliação criteriosa da 

verossimilhança do alegado para deliberar sobre o encaminhamento para apuração. 

 
49. Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o Código de Processo Penal, a 

nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 

a) Por falta de nomeação de defensor ao réu citado por edital. 

b) Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. 

c) Em decorrência de decisão carente de fundamentação.     



 
 

d) Por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. 

e) Por ilegitimidade de parte. 

 
50. Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com a Lei n. 8.072/90 são 

considerados hediondos os seguintes crimes: 

a) Estupro. 

b) Estupro de vulnerável. 

c) Epidemia com resultado morte.  

d) Homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda 

que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. 

e) Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, 

quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da 

Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de 

Segurança Pública, do Ministério Público e da Magistratura, no exercício da função 

ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente 

consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.  

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

51. Assinale a alternativa CORRETA quanto a nova lei de licitações (Lei nº 13.133/21). 

a) O princípio da vinculação ao edital obrigada somente a Administração, que deve ficar 

adstrita às regras previamente definidas no edital de licitação.  

b) A definição da modalidade licitatória deverá observar, necessariamente, o valor estimado 

da contratação, além da natureza do objeto a ser licitado.  

c) A Lei nº 14.133/21 estabelece normas gerais de licitação e contratos para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e abrange os órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, no desempenho de função administrativa.   

d) A contratação de profissionais do setor artístico consagrados pela crítica é feita por 

inexigibilidade de licitação, diretamente com o artista ou através de empresário, desde 

que detenha a exclusividade de sua representação, necessariamente em todo país. A 

contratação de profissionais do setor artístico consagrados pela crítica é feita por 

inexigibilidade de licitação, diretamente com o artista ou através de empresário, desde 

que detenha a exclusividade de sua representação, necessariamente em todo país. 

e) As licitações realizadas nas modalidades leilão e concorrência são compatíveis com os 

critérios de julgamento e menor preço e maior desconto. 

 

52. Tendo ocorrido uma enchente causada por chuvas, com danos a moradores locais, 

foi comprovado que os serviços prestados pela Administração municipal foram 

ineficientes, além do que os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos e 

sujos, principalmente pelo depósito acumulado de terra e argila. Nesse caso, a 

Administração: 

a)  Não será responsável porque o fato não ocorreu pela conduta de seus agentes. 

b) Deverá indenizar os moradores por força da responsabilidade objetiva. 



 
 

c) Haverá responsabilidade objetiva pelo risco integral. 

d) Não será responsável em face da culpa exclusiva dos moradores por eventual depósito de 

lixo no local. 

e) Responderá pelos danos causados em face da responsabilidade subjetiva.  

 

53. Diante do que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

a) A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação 

de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo 

expresso suas consequências jurídicas e administrativas.  

b) Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e 

as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, 

ainda que em prejuízo dos direitos dos administrados.  

c) Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo 

ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem 

imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.  

d) Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 

cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. 

e) Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do 

direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa 

poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta 

pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os 

interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua 

publicação oficial.  

 

54. Assinalar a alternativa CORRETA:  

I. O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrente de 

inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior 

ocupante. 

II. O deslocamento do servidor a pedido, no âmbito do mesmo quadro, com mudança de 

sede. 

Tais situações configuram, respectivamente, 

a) Transferência e recondução. 

b) Remoção e transferência. 

c) Ascensão e reintegração. 

d) Recondução e remoção. 

e) Reintegração e transferência. 

 

55. A investidura em cargo público ocorrerá com a:  

a) Posse. 

b) Nomeação. 

c) Transferência. 

d) Ascensão. 



 
 

e) Promoção. 

 

 

56. Considerando os atributos do ato administrativo, é INCORRETO afirmar que: 

a) É dever de quem impugna o ato provar sua incorreção. 

b) Havendo urgência ou autorização legal expressa, a Administração pode executar o ato, 

sem prévio socorro à via judicial. 

c) A Administração não pode interditar estabelecimentos. 

d) A Administração pode impor obrigações unilateralmente.  

e) A autoridade pode fazer uso de força, se necessário. 

 

57. É CORRETO afirmar que: 

a) Os atos discricionários são revogáveis pela Administração. 

b) Os atos discricionários não podem ser anulados pelo Poder Judiciário. 

c) Os atos administrativos podem ser anulados, a qualquer tempo. 

d) É faculdade da Administração anular o ato ilegal. 

e) A revogação se baseia em ilegalidade. 

  

58. Em relação aos serviços públicos, é CORRETO afirmar que: 

a) Os de fruição individual, como o fornecimento de energia elétrica residencial, são 

remunerados por taxa ou preço público. 

b) A concessão de serviço público transfere o poder de polícia ao concessionário.  

c) É lícito o corte de fornecimento de energia a entidades públicas, por não pagamento da 

fatura, mesmo que interrompa a prestação de serviços públicos. 

d) Segundo o STF, a greve de servidores públicos pode interromper integralmente a 

prestação de serviços públicos. 

e) A concessão de serviço público se formaliza em ato administrativo. 

 

59. É INCORRETO afirmar sobre a supremacia do interesse público: 

a) Está implícito na ordem jurídica. 

b) Inspira a elaboração e a aplicação da lei. 

c) Concede poderes especiais à Administração. 

d) Permite agir fora da moldura legal. 

e) Confere posição de superioridade à Administração em face do particular. 

 

60. Não integra a Administração Pública federal: 

a) Agência Reguladora. 

b) Empresa subsidiária de empresa estatal. 

c) Concessionária de serviço público. 

d) Consórcio público de direito público. 

e) Fundação Pública. 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 



 
 

61. Caminhão do Bem Ltda. é uma bem sucedida sociedade empresária com sede em 

Florianópolis/SC. Com o crescimento de suas atividades, inaugurou filiais em 

Lages/SC, Chapecó/SC e Erechim/RS, todas com estabelecimentos próprios e 

inscrições no CNPJ individuais. Embora a incidência tributária em Santa Catarina 

estivesse em ordem, a sociedade discordou da forma pela qual o Estado do Rio Grande 

do Sul estava exigindo o ICMS em relação à filial de Erechim. A matriz, por meio de 

seu CNPJ próprio, ajuizou ação para discutir tal exação. 

 

De acordo com o Código Tributário Nacional e os mais recentes julgados do Superior 

Tribunal de Justiça, assinale a alternativa CORRETA:  

 

a) Como a matriz e a filial são pessoas jurídicas distintas, não há legitimidade ativa no caso. 

b) Embora possa a matriz discutir relações jurídico-tributárias de suas filiais, no caso 

concreto não é possível por se tratar de outro Estado da federação. 

c) A matriz, no caso concreto, tem legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-

tributária de sua filial de Erechim/RS. 

d) A matriz só pode discutir a relação jurídica da filial caso exista situação de solidariedade 

prevista em lei. 

e) A matriz só pode discutir a relação jurídica da filial caso exista situação de 

desconsideração da personalidade jurídica prevista em lei. 

 

62. Assinale a alternativa CORRETA em relação aos conceitos apresentados: 

a) Entende-se elisão fiscal como uma modalidade lícita de planejamento tributário, em regra 

posterior ao fato gerador. 

b) Entende-se elusão fiscal como uma modalidade lícita de planejamento tributário, em regra 

anterior ao momento em que seria o fato gerador. 

c) Entende-se evasão fiscal como uma modalidade lícita de planejamento tributário, em 

regra posterior ao fato gerador. 

d) Entende-se elisão fiscal como uma modalidade lícita de planejamento tributário, em 

regra anterior ao momento em que seria o fato gerador. 

e) Entende-se elusão fiscal como uma modalidade lícita de planejamento tributário, em regra 

posterior ao fato gerador. 

 

63. Sobre as imunidades tributárias, assinale a CORRETA: 

a) Os entes políticos não podem instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços uns 

dos outros. 

b) A imunidade partidária e social inclui patrimônio, renda ou serviços dos partidos 

políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 

instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei. 

c) A imunidade cultural abrange livros, ebooks, suportes digitais e todos os insumos 

industriais necessários à produção desses bens. 

d) A imunidade fonográfica alcança todas as etapas dos fonogramas e videofonogramas 

musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores 

brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os 



 
 

suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. 

e) A imunidade de templos de qualquer culto alcança a maçonaria. 

 

64. A loja Vendo Barato resolveu encerrar suas atividades no ponto comercial que 

explorava no bairro Sambaqui, em Florianópolis/SC. Para isso, decidiu oferecer todo o 

seu estoque de roupas com desconto de 50% para o público em geral, o que foi 

devidamente anunciado em suas vitrines e nas peças no interior da loja por meio de 

colagem de uma etiqueta vermelha em sobreposição à antiga, que permaneceu 

aparente. O preço antigo constou do documento fiscal, embora seguido da informação 

e do correto lançamento do desconto. Foi surpreendida a sociedade, contudo, com 

cobrança de ICMS pelo Estado de Santa Catarina sobre o valor integral das 

mercadorias, e pretendeu discuti-la. 

 

Sobre a situação narrada, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Como o desconto fornecido foi uma liberalidade da sociedade empresária, não há falar em 

alteração da base de cálculo do ICMS em nenhuma hipótese, razão pela qual é 

improcedente o pleito formulado. 

b) Só seria possível a alteração da base de cálculo se o preço antigo não mais constasse do 

documento fiscal, razão pela qual é improcedente o pleito formulado. 

c) Só seria possível a alteração da base de cálculo se sequer fosse dada publicidade ao preço 

antigo, razão pela qual é improcedente o pleito formulado. 

d) Descontos só podem gerar alteração de alíquota, não de base de cálculo, razão pela qual é 

improcedente o pleito formulado. 

e) Como a sociedade empresária não auferiu lucros sobre o valor total do produto, 

deveria ter havido alteração da base de cálculo e o pleito é procedente. 

 

65. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na 

forma da legislação aplicável, considera-se como tal: 

a) Quanto às pessoas jurídicas de direito público, a repartição de sua sede. 

b) Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o local de seu 

principal estabelecimento. 

c) Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou 

desconhecida, o de sua última residência conhecida. 

d) Quanto às pessoas jurídicas de direito público, a capital do Estado. 

e) Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da 

sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada 

estabelecimento. 

 

66. Barracuda Ltda. é uma sociedade empresária que presta serviços de assistência 

técnica em aparelhos sonoros em Joinville/SC, atividade sujeita à incidência de 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Atendidos consumidores em 

outubro de 2020, tempo em que a alíquota era de 3%, a entidade deixou de preencher a 

declaração de serviços exigida pela legislação, a qual previa multa de 10% por sua 

ausência. 



 
 

Em março de 2021, contudo, a alíquota sobre o ISSQN foi reduzida para 2% e a multa 

por ausência de declaração para 5%. 

Em setembro de 2021, ao perceber o erro de novembro de 2020, constatação que só foi 

possível em virtude de nova modalidade de fiscalização advinda de um software recém 

contratado pela Prefeitura, a Fazenda lançou o ISSQN com alíquota de 3% e multa de 

10%. 

 

Diante do caso proposto, assinale a CORRETA: 

 

a) O novo software não poderia ter sido utilizado, já que posterior ao fato gerador, razão pela 

qual o lançamento foi integralmente ilícito. 

b) O lançamento é lícito, mas a alíquota deveria ter sido de 2% e a multa de 5%. 

c) O lançamento é lícito, mas a alíquota deveria ter sido de 3% e a multa de 5%. 

d) O lançamento é integralmente lícito. 

e) O lançamento é parcialmente lícito. Embora correta a alíquota, a multa não deveria ter 

sido lançada em virtude de ser a possibilidade de fiscalização posterior ao fato gerador. 

 

67. Quanto a verbetes sumulares de Direito Tributário: 

a) O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo 

prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 

do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 

b) O ISS não incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. 

c) É cabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada 

pelo contribuinte. 

d) Incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao 

exterior. 

e) O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade gera, por si só, a 

responsabilidade solidária do sócio-gerente. 

 

68. [...] O Estado, enquanto ente soberano, originalmente tem o poder de tributar, 

assim entendida a aptidão para, “de fato”, obter dos cidadãos os tributos que desejar. 

Trata-se de uma das facetas do próprio poder que caracteriza o Estado enquanto tal, 

juntamente com outros dois elementos (povo e território). 

Entretanto, embora o tributo seja inerente a qualquer governo, em qualquer época da 

História, houve um período em que revoluções (motivadas invariavelmente por razões 

tributárias) levaram ao estabelecimento, ou a um mais eficaz restabelecimento, visto 

que algumas já existiam na Antiguidade, de normas que limitam esse poder de 

tributar. [...] 

Em face de tais normas, limitadoras do poder de tributar, este passa a ser conhecido 

como competência tributária, assim entendido o poder de tributar devidamente 

legitimado, limitado e, se for o caso, dividido em seu exercício por uma Constituição[...] 

Em face da essencialidade e da importância dessas limitações, consagrou-se, dentro de 

uma terminologia já tradicional na literatura jurídica nacional, chamá-las de 

“princípios”. Tem-se, assim, o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, o 

princípio da irretroatividade etc. [...] 



 
 

(Brito, MACHADO SEGUNDO, Hugo D. Manual de Direito Tributário, 11ª edição. 

Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2019, p. 56) 

 

Assinale a CORRETA sobre os princípios constitucionais tributários: 

 

a) O princípio da proibição do confisco possui detida e objetiva regulamentação 

infraconstitucional, contexto que permite o seu frequente manejo para anular exações. 

b) Entende-se atualmente que o princípio da progressividade só é aplicável a tributos 

pessoais. 

c) Prevalece que o princípio da anualidade tributária não está vigente no ordenamento 

jurídico pátrio. 

d) O princípio da legalidade conduz à conclusão de que mesmo a atualização inflacionária 

dos tributos depende de lei. 

e) Como representam intensas limitações à atividade fundamental fazendária, a interpretação 

dada aos princípios tributários é, em regra, restritiva. 

 

 

69. Ao julgar o Recurso Especial n. 1.340.553 sob o rito dos recursos repetitivos, o 

Superior Tribunal de Justiça proferiu um dos mais importantes atuais julgamentos 

sobre execução fiscal e detidamente regulou o reconhecimento de prescrição 

intercorrente sob a égide da Lei n. 6.830/1980. 

 

Sobre o tema: 

 

a) O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º da LEF tem início automaticamente na data 

da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da 

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo 

dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução. 

b) Caso haja pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano de suspensão 

inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do 

crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na 

distribuição, na forma do artigo 40, parágrafos 2°, 3° e 4° da LEF, findo o qual o Juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. 

c) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (artigo 278 do 

CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do artigo 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, por exemplo, deverá 

demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, 

vedada presunção de prejuízo. 

d) O peticionamento nos autos da execução fiscal com indicação concreta de bens 

penhoráveis, por si, interrompe o curso da prescrição intercorrente. 

e) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do 



 
 

respectivo prazo, exceto quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 

 

 

70. Acerca do Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou 

direitos (ITCMD): 

a) Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, é necessária lei ordinária para 

regular a competência para instituição. 

b) Em caso de doação de bens imóveis, a instituição compete ao Estado da federação de 

domicílio do doador. 

c) Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar 

o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal 
d) Contribuinte do imposto é apenas o doador. 

e) A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em convênio. 

 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL 

 

71. A Lei n. 11.101/05  alterada pela Lei n. 14.112/20, trata da recuperação da empresa 

devedora.  Dentre as afirmativas abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça 

regularmente suas atividades por 2 (dois) anos e que atenda aos demais requisitos 

determinados em Lei.   

b) Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do deferimento 

do pedido da recuperação, desde que vencidos.  

c) Na recuperação judicial, quando se trata de exercício de atividade rural por pessoa 

jurídica, admite-se comprovação do prazo estabelecido na Lei por meio de 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros 

contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.  

d) Poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, há menos de 8 (oito) anos não 

tenha obtido concessão de recuperação judicial com base em plano especial de que trata 

da Lei. 

e) A recuperação judicial somente poderá ser requerida pelo próprio devedor, desde que não 

seja falido.  

 

72. A Lei n. 11.101/05, alterada pela Lei n. 14.112/20, trata da falência da empresa 

devedora.  Dentre as afirmativas abaixo, assinale a alternativa  CORRETA: 

a) Por se trata de um processo de liquidação da empresa, o processo de falência não permite 

a aplicabilidade do princípio da celeridade e da economia processual.  

b) O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 

interesses e negócios do falido e todas essas ações terão prosseguimento com os 

administradores da empresa falida, como legítimos representantes.  

c) Os processos de falência e os seus incidentes não preferem a todos os outros na ordem dos 

efeitos, em qualquer instância.  

d) É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de 



 
 

responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade 

falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.   

e) A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis 

não acarreta a falência destes, portanto, os efeitos jurídicos da falência não serão 

estendidos a esta categoria de sócios.  

 

73. A Lei n. 11.101/05, alterada pela Lei n. 14.112/20, disciplina a ordem de pagamento 

aos credores do processo falimentar. Dentre as afirmativas abaixo, assinale alternativa 

INCORRETA: 
a) Os créditos gravados com direito real de garantia até o limite do bem gravado serão pagos 

após o pagamento dos créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento 

e cinquenta) salários-mínimos por credor e aqueles decorrentes  de acidentes de trabalho.  

b) Os saldos dos créditos  derivados da legislação trabalhista que excederem o limite 

estabelecido na Lei serão considerados créditos quirografários.  

c) Os créditos tributários, independentemente  da sua natureza e do tempo de 

constituição, inclusive os créditos extraconcursais e as multas tributárias, serão 

pagos tão logo sejam pagos logo após o pagamento dos créditos gravados com direito 

real de garantia até o limite do valor do bem gravado.  

d) Os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício cuja contratação  

não tenha observado as condições  estritamente cumulativas e as práticas de mercado são 

considerados créditos subordinados.  

e) Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência aos créditos 

concursais, as quantias fornecidas à massa falida pelo credores.  

 

74.  A Lei n. 6.404/76 e suas alterações disciplinam  as sociedades por ações. Dentre as 

afirmativas abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O capital social da sociedade anônima poderá ser formado com contribuições em 

dinheiro, qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro e prestação de 

serviços.  

b) A diretoria da sociedade anônima será composta por 2 (dois)  ou mais membros eleitos e 

destituíveis  a qualquer tempo pelo conselho de administração ou, se inexistente, pela 

assembleia geral.   

c) Independentemente, nas companhias abertas ou fechadas, é vedada a acumulação do 

cargo de presidente do conselho de administração e do cargo de diretor-presidente ou de 

principal executivo da companhia.  

d) É facultado às sociedades anônimas a emissão de ações  endossáveis e ações ao portador 

para compor o seu capital social.  

e) As decisões dos acionistas na sociedades anônimas são tomadas em assembleias 

gerais. Nas companhias, abertas e fechadas, o acionista poderá participar e votar a 

distância em assembleia geral, nos termos do regulamento da Comissão de Valores 

Mobiliários e do órgão competente do Poder Executivo federal, respectivamente.   

 

75. A Lei n. 6.404/76 disciplina as sociedades por ações. (sociedade anônima ou 

companhia). Dentre as afirmativas abaixo, assinale a alternativa INCORRETA: 

 



 
 

a) A sociedade anônima ou companhia pode ser constituída na modalidade de sociedade 

subsidiária integral, mediante escritura pública, tendo como único acionistas sociedade 

brasileira.  

b) Os consórcios  resultam da união das companhias  e quaisquer outras sociedades, 

sob o mesmo controle ou não, para executar determinado empreendimento e 

adquirem personalidade jurídica a partir do registro dos seus atos constitutivos no 

órgão competente.  

c) O grupo de sociedades será constituído por convenção aprovada pelas sociedades que o 

componham  e terá a designação  de que constarão  as palavras “grupo de sociedade” ou 

“grupo”.  

d) As companhias de economia mista terão obrigatoriamente Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal, sendo que este com funcionamento permanente.  

e) No que se refere a coligação de sociedades, é vedada a participação recíproca entre a 

companhia e suas coligadas ou controladas.  

 

76. A Lei n. 10.406/02 (Código Civil) trata do Direito de  Empresa e disciplina a 

Sociedade Limitada. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 

a) As sociedade limitada rege-se, nas omissões do contrato social, automaticamente pelas 

normas da sociedade anônima.  

b) A sociedade limitada pode adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final 

“limitada” ou sua abreviatura. A omissão da palavra “limitada” determina a 

responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios e administradores que assim 

empregarem a firma ou a denominação da sociedade.  

c) A sociedade limitada é administrada  por uma ou mais pessoas, sócios, e designadas  no 

contrato social ou em ato separado.  

d) A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas e a 

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor e suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social.  

e) O contrato social da sociedade limitada, sem prejuízo dos poderes  da assembleia  dos 

sócios, deve instituir um conselho fiscal  composto de três ou mais membros e 

respectivos suplentes, sócios, residentes  no País, eleitos em assembleia  anual, conforme 

previsto em Lei.  

  

77. A Lei n. 7.357/85, dispõe sobre o cheque. De acordo com a legislação em vigor, 

dentre as afirmativas abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O cheque é uma ordem de pagamento à vista e que pode ser transferido por endosso. O 

mandato contido no endosso se extingue por morte do endossante ou por superveniência 

de sua incapacidade.  

b) Somente o emitente do cheque pode cruzá-lo, mediante a oposição de dois traços 

paralelos no anverso do título.  

c) O cheque  é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja  equiparada, sob 

pena de não valer como cheque. No cheque, não indicado o lugar da emissão, o título é 

considerado nulo.  

d) O pagamento dos cheques se fará  à medida em que forem apresentados e se dois ou 

mais  forem apresentados simultaneamente, sem que os fundos  disponíveis  bastem 



 
 

para o pagamento  de todos, terão preferência  os de emissão  mais antiga  e, se da 

mesma data, os de número inferior.  

e) No caso de alteração  do texto do cheque, os signatários posteriores à alteração não 

respondem nos termos do texto alterado.  

 

78. De acordo com a Lei n. 10.406/02 (Código Civil) e a Lei n. 14.195/21, também 

conhecida como Lei do Ambiente de Negócios, analise as afirmativas abaixo e assinale 

a alternativa CORRETA: 

a) O estabelecimento previsto no Código Civil se confunde com o local onde se exerce a 

atividade empresarial que poderá ser físico ou virtual.  

b) As empresas individuais de responsabilidade limitada serão transformadas em 

sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu 

ato constitutivo .  

c) O empresário, devidamente constituído, que se tornar incapaz não poderá continuar  a 

empresa antes exercida por ele enquanto capaz.  

d) Somente podem emitir a nota comercial as sociedades anônimas e as sociedades 

limitadas.  

e) O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, alienar os imóveis que 

integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, exceto se for casado pelo 

regime  da comunhão  universal de bens, ou no da separação obrigatória.  

 

79. De acordo com legislação que trata sobre os títulos de crédito, assinale, dentre as 

afirmativas abaixo, a alternativa INCORRETA: 

a) A nota promissória é uma promessa de pagamento do credor para o devedor e que 

necessita do aceite do credor para que possa completá-la.   

b) A perda ou extravio da duplicata obrigará o vendedor a extrair triplicata, que terá os 

mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades daquela.  

c) Na letra de câmbio, o endosso deve ser puro e simples. Qualquer condição a que ele seja 

subordinado considera-se como não escrita. O endosso parcial é nulo.  

d) O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário. 

Todavia, caracteriza-se dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado.  

e) Na letra de câmbio, o aval deve indicar a pessoa por quem se dá. Na falta de indicação, 

entender-se-á pelo sacador. O dador de aval é responsável da mesma maneira que a 

pessoa por ele afiançada.  

 

80. De acordo com a Lei 10.406/02 (Código Civil) que trata das sociedades, dentre as 

afirmativas abaixo a assinale e alternativa INCORRETA: 

a) Na sociedade em comum os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por 

qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente  terá 

eficácia contra terceiro que o conheça ou deva conhecer.  

b) Na sociedade em comandita simples o sócio comanditário  não é obrigado à reposição de 

lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço.   

c) Na sociedade em conta de participação, a atividade constituída do objeto  social é 

exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e 

exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.  



 
 

d) Na sociedade cooperativa, pode haver variabilidade ou dispensa do capital social e as 

quotas do capital social são  intransferíveis a terceiros estranhos à sociedade, ainda que 

por herança.  

e) Na sociedade em nome coletivo a administração da sociedade pode ser exercida por 

sócios ou não sócios, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos que 

tenham  os necessários poderes.  

 

 

 

 


