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1º SEMESTRE - 2013 
INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Direito Civil – Das Obrigações I 
Professor:  Érica Cristina Molina 

 

Questão 01 

A peça Liberdade, do famoso escultor Lúcio, foi vendida para a Galeria da Vinci pela importância de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ele se comprometeu a entregar a obra dez dias após o recebimento da 

quantia estabelecida, que foi paga à vista. A galeria organizou, então, uma grande exposição, na qual a 

principal atração seria a escultura Liberdade. No dia ajustado, quando dirigia seu carro para fazer a 

entrega, Lúcio avançou o sinal, colidiu com outro veículo, e a obra foi completamente destruída. O 

anúncio pela galeria de que a peça não seria mais exposta fez com que diversas pessoas exercessem o 

direito de restituição dos valores pagos a título de ingresso. Sobre os fatos narrados, assinale a 

afirmativa correta. 

(a) Lúcio deverá entregar outra obra de seu acervo à escolha da Galeria da Vinci, em substituição à 

escultura Liberdade. 

(b) A Galeria da Vinci poderá cobrar de Lúcio o equivalente pecuniário da escultura Liberdade mais o 

prejuízo decorrente da devolução do valor dos ingressos relativos à exposição. 

(c) Por se tratar de obrigação de fazer infungível, a Galeria da Vinci não poderá mandar executar a 

prestação às expensas de Lúcio, restando-lhe pleitear perdas e danos. 

(d) Com o pagamento do preço, transferiu-se a propriedade da escultura para a Galeria da Vinci, razão 

pela qual ela deve suportar o prejuízo pela perda do bem. 

 

Questão 02 

João deverá entregar quatro cavalos da raça X ou quatro éguas da raça X a José. O credor, no momento 

do adimplemento da obrigação, exige a entrega de dois cavalos da raça X e de duas éguas da raça X.  

Nesse caso, é correto afirmar que as prestações: 

(a) alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha. 

(b) alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha. 

(c) facultativas são inconciliáveis, quando a escolha couber ao credor. 

(d) facultativas são conciliáveis, quando a escolha couber ao credor. 

 

Questão 03 

No dia 2 de agosto de 2014, Teresa celebrou contrato de compra e venda com Carla, com quem se 

obrigou a entregar 50 computadores ou 50 impressoras, no dia 20 de setembro de 2015. O contrato foi 

silente sobre quem deveria realizar a escolha do bem a ser entregue. Sobre os fatos narrados, assinale a 

afirmativa correta. 

(a) Trata-se de obrigação facultativa, uma vez que Carla tem a faculdade de escolher qual das 

prestações entregará a Teresa. 

(b) Como se trata de obrigação alternativa, Teresa pode se liberar da obrigação entregando 50 

computadores ou 50 impressoras, à sua escolha, uma vez que o contrato não atribuiu a escolha ao 

credor. 

(c) Se a escolha da prestação a ser entregue cabe a Teresa, ela poderá optar por entregar a Carla 25 

computadores e 25 impressoras. 

(d) Se, por culpa de Teresa, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo a Carla a 

escolha, ficará aquela obrigada a pagar somente os lucros cessantes. 

 

Questão 04 

Ricardo realizou diversas obras no imóvel que Cláudia lhe emprestou: reparou um vazamento existente 

na cozinha; levantou uma divisória na área de serviço para formar um novo cômodo, destinado a servir 

de despensa; ampliou o número de tomadas disponíveis; e trocou o portão manual da garagem por um 

eletrônico. Quando Cláudia pediu o imóvel de volta, Ricardo exigiu o ressarcimento por todas as 
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benfeitorias realizadas, embora sequer a tenha consultado previamente sobre as obras. Somente pode-

se considerar benfeitoria necessária, a justificar o direito ao ressarcimento, 

(a) o reparo do vazamento na cozinha. 

(b) a formação de novo cômodo, destinado a servir de despensa, pelo levantamento de divisória na área 

de serviço. 

(c) a ampliação do número de tomadas. 

(d) a troca do portão manual da garagem por um eletrônico. 

 

Questão 05 

Antônio, vendedor, celebrou contrato de compra e venda com Joaquim, comprador, no dia 1º de 

setembro de 2016, cujo objeto era um carro da marca X no valor de R$                              

                                                    F                                                   

feita 30 dias depois, em 1º de outubro de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, domicílio do vendedor. 

Contudo, no dia 25 de setembro, uma chuva torrencial inundou diversos bairros da cidade e o carro foi 

destruído pela enchente, com perda total. Considerando a descrição dos fatos, Joaquim: 

(a                                                        

(b) terá                     de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, não teve culpa. 

(c) terá                                                                                        

(d) terá                                                                              o no momento do 

perecimento do bem. 

 

Questão 06 

Gilvan (devedor) contrai empréstimo com Haroldo (credor) para o pagamento com juros do valor do 

mútuo no montante de R$10.000,00. Para facilitar a percepção do crédito, a parte do polo ativo 

obrigacional ainda facultou, no instrumento contratual firmado, o pagamento do montante no termo 

avençado ou a entrega do único cavalo da raça manga larga marchador da fazenda, conforme escolha a 

ser feita pelo devedor. Ante os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. 

(a) Trata-se de obrigação alternativa. 

(b) Cuida-se de obrigação de solidariedade em que ambas as prestações são infungíveis. 

(c) Acaso o animal morra antes da concentração, extingue-se a obrigação. 

(d) O contrato é eivado de nulidade, eis que a escolha da prestação cabe ao credor. 

 

 

 

Disciplina: Garantias Fundamentais e Direitos Humanos 

Professor:  Me. Mário César Martins de Miranda 

 

Questão 07 

No que tange às características e especificidades dos Direitos Humanos: 

a) A irrenunciabilidade determina que a autorização ou consentimento do titular do direito humano não 

justifica ou convalida qualquer violação ao seu conteúdo. 

b) A imprescritibilidade implica o reconhecimento de que os direitos humanos podem ser 

reivindicados a qualquer tempo, com exceção dos direitos humanos de terceira geração que 

prescrevem nos termos da legislação nacional. 

c) A indivisibilidade é caracterizada pela primazia conferida aos direitos civis e políticos em relação 

aos direitos econômicos, sociais e culturais. 

d) A interdependência ou inter-relação transmite a ideia de que a dignidade da pessoa humana pode ser 

protegida de forma fragmentada em algumas situações, na medida em que há direitos humanos mais 

essenciais que outros. 
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Questão 08 

A criação das Nações Unidas, com suas agências especializadas, demarca o surgimento de uma nova 

ordem internacional, inclusive a proteção internacional dos direitos humanos. Associe abaixo cada 

órgão enumerado da ONU à sua competência: 

 

Órgão 

 

I. Assembleia Geral. 

II. Corte Internacional de Justiça. 

III. Conselho Econômico e Social. 

IV. Conselho de Tutela. 

 

Competência 

 

a) Fomentar o processo de descolonização e autodeterminação dos povos, a fim de que pudessem 

alcançar, por meio de desenvolvimento progressivo, governo próprio. 

b) Promover a cooperação em questões econômicas, sociais e culturais e fazer recomendações 

destinadas a promover o respeito e a observância dos direitos humanos. 

c) Discutir e fazer recomendações relativas a qualquer matéria objeto da Carta das Nações Unidas. 

d) Decidir acerca das questões contenciosas e consultivas, todavia somente nas questões em que os 

Estados são partes perante ela. 

 

Marque a correta relação: 

 

a) I (c); II (d); III (b); IV (a). 

b) I (a); II (d); III (b); IV (c). 

c) I (c); II (d); III (a); IV (b). 

d) I (d); II (c); III (b); IV (a). 

 

Questão 09 

A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 inova a concepção de direitos humanos porque 

universaliza os direitos: 

a) civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, conferindo-lhes paridade hierárquica.  

b) enunciados na Declaração francesa de direitos humanos, assegurando globalmente direitos civis e 

políticos e conferindo-lhes supremacia. 

c) enunciados na Declaração do Povo Trabalhador e Explorado, assegurando globalmente direitos 

econômicos, sociais e culturais, conferindo-lhes supremacia. 

d) civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, conferindo maior hierarquia aos direitos civis e 

políticos. 

 

 

Questão 10 

A Declaração Universal de Direitos Humanos: 

a) apresenta força jurídica vinculante, seja por constituir uma interpretação autorizada do artigo 55 da 

Carta das Nações Unidas, seja por constituir direito costumeiro internacional, conforme sustenta parte 

considerável da doutrina, consagrando ainda a ideia de que, para ser titular de direitos, basta ser 

nacional de qualquer Estado. 

b) apresenta força jurídica vinculante, por constituir direito costumeiro internacional, conforme 

sustenta parte considerável da doutrina, consagrando ainda a ideia de que, para ser titular de direitos, 

basta ser pessoa. 

c) não apresenta qualquer força jurídica vinculante, consagrando a ideia de que, para ser titular de 

direitos, basta ser nacional de um Estado membro da ONU. 
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d) apresenta força jurídica vinculante, por constituir uma interpretação autorizada das modernas 

Declarações de direito, conforme sustenta parte considerável da doutrina, consagrando ainda a ideia de 

que, para ser titular de direitos, basta ser nacional de um Estado membro da ONU. 

 

Questão 11 

Prevê o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que ninguém poderá ser obrigado a executar 

trabalhos forçados ou obrigatórios, 

a) mesmo em casos de emergência ou de calamidade que ameacem o bem-estar da comunidade. 

b) não sendo o serviço militar considerado trabalho forçado ou obrigatório, podendo os países prever a 

isenção por motivo de consciência. 

c) restando proibido aos Estados-Partes legislar para que determinados crimes sejam punidos com 

prisão e trabalhos forçados. 

d) não podendo qualquer trabalho ou serviço ser considerado como parte das obrigações cívicas 

normais. 

 

Questão 12 

A incorporação, no Brasil, de um tratado internacional de direitos humanos exige a 

a) ratificação pelo presidente da República e a edição de um decreto de execução. 

b) assinatura do tratado, sua aprovação pelo Poder Legislativo, sua ratificação pelo presidente da 

República e a edição de um decreto de execução. 

c) ratificação pelo presidente da República. 

d) aprovação pelo Poder Legislativo e a ratificação pelo presidente da República. 

 

 

 

Disciplina: Teoria Geral do Processo 

Professor:  Me. Christiano Francisco Vitagliano  
 

Questão 13 

No processo evolutivo dos meios de solução do conflito inicialmente se fazia uso da força, 

historicamente, progressivamente se substitui a força pelo diálogo, posteriormente passaram a recorrer 

a terceiro por elas eleitos, geralmente uma autoridade religiosa , mística da comunidade,  com a maior 

organização societária  foi surgindo um pólo de poder político.  E essa autoridade política  passou a 

centralizar a solução dos conflitos.  De tal forma surgiu a função do Estado destinada a solução do 

conflito.  

 

Quanto ao enunciado, no fim,  trata-se de: 

a)  Trata-se de jurisdição.  

b) Trata-se de arbitragem. 

c) Trata-se de autotutela. 

d) Trata-se de mediação.  

 

Questão 14 

O Direito opera regulando o comportamento humano.  Uma parte substancial das normas jurídicas tem 

essa função.  São normas impositivas de conduta. Elas proíbem ou autorizam comportamentos, 

estabelecendo sanções para quem praticar as condutas proibidas. 

Quanto à  afirmativa acima é correto afirmar: 

a)  Trata-se de normas primárias. 

b) Tratam-se de normas secundárias 

c) Não se pode afirmar que há consonância entre o enunciado proposto e o direito à propriedade 

d) N.d.a. 
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Questão 15 

Há normas que disciplinam fenômenos endoprocessuais, que podem proporcionar criação, modificação 

e extinção de direitos e deveres. O que se nota é que tais normas não se dirigem em diferentes 

ambientes relacionais, e sim em uma relação jurídica especial, ou seja, a processual.   

Quanto à afirmativa acima é correto afirmar: 

a) Trata-se de direito material. 

b) Trata-se de direito formal 

c) Trata-se de direito híbrido. 

d) N.d.a.  

 

Questão 16 

O âmbito jurídico em que atua o Poder Público diretamente ou por meio de seus entes descentralizados 

ou delegatários possui taxonomia própria. E são regulados por direito próprio. O que ocorre com o 

direito processual. Quanto à afirmativa acima é correto afirmar: 

a) Trata-se de direito público  

b) Trata-se de direito privado. 

c) Trata-se de direito social. 

d) N.d.a 

 

Questão 17 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) Dever jurídico é a imposição jurídica da observância de determinado comportamento ativo ou 

omissivo, passível de ser resguardada por sanção 

b) No estado de sujeição não se tem como contraface nenhum direito de outro sujeito: neste caso o 

onerado só está obrigado consigo mesmo , cumpre caso queira obter uma vantagem ou afastar uma 

desvantagem.  

c) A contraface do estado de sujeição  recebe o nome de direito potestativo. 

d) N.d.a. 

 

Questão 18 

Há uma classe de normas jurídicas que devem ser cumpridas, sempre, independentemente da escolha 

daquele que lhes deva cumprimento e, mesmo, independentemente da escolha daquele que em 

principio  será beneficiado por tal cumprimento. Trata-se de regras inderrogáveis pela vontade das 

partes. 

Quanto a afirmativa acima é correto afirmar: 

a) Trata-se de normas cogentes. 

b) Trata-se de normas não imperativas 

c) Trata-se de normas destoantes da ordem pública 

d) Trata-se de normas dispositivas.  

 

 

Disciplina: Direito Penal – Parte Especial I 

Professor:  Dr. Eliel Ribeiro Carvalho 

 

Questão 19 

Analise as assertivas e em seguida marque a alternativa correta: 

I. Se a criança nasce morta e a mãe, sob a influência do estado puerperal, pratica atos de matar 

                           “            í   ”  

II. No homicídio culposo há previsão do perdão judicial, ou seja, o juiz poderá deixar de aplicar a 

pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sansão 

penal se torne desnecessária. 
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III. Para a realização do aborto necessário, é dispensável o consentimento da gestante e somente pode 

ser praticado pelo médico. 

IV. Induzir alguém ao suicídio é uma participação moral, ao passo que auxiliar é uma participação 

material. 

a) Apenas uma das assertivas está correta. 

b) Apenas duas das assertivas estão corretas. 

c) Apenas três das assertivas estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

 

Questão 20 

Amado e Amadeu fizeram um pacto de morte. Combinaram de pular da janela de um prédio de 

6 andares. Ambos convidaram o amigo Jotinha, mas este por sua vez não aderiu à ideia, no entanto 

estava junto no momento da ação. Amado e Amadeu subiram na janela, mas na hora de pular não 

tiveram coragem. Nesse momento os suicidas pediram Jotinha para empurrá-los e este, mais que 

depressa, o fez. Jotinha empurrou os dois provocando a queda de ambos. Por sorte, Amado escapou 

restando apenas lesões de natureza grave. Amadeu não teve a mesma sorte e morreu. No tocante à 

conduta de cada um dos envolvidos, marque a alternativa correta. 

a) Jotinha responderá por homicídio doloso praticado contra Amadeu e por homicídio tentado contra 

Amado.  

b) Jotinha responderá por homicídio doloso praticado contra Amadeu e por participação em suicídio 

contra Amado.  

c) Jotinha responderá por participação em suicídio contra Amado e Amadeu. 

d) Jotinha não responderá por crime de participação em suicídio haja vista que os suicidas pediram 

para que ele os empurrasse. 

 

 

Questão 21 

Determinado trabalhador, fora do exercício de sua função, mas ainda com a roupa do serviço, 

chega à sua residência cansado do trabalho e, em virtude de sua conduta descuidada, realiza um brusco 

movimento, que faz com que seu filho caia da escada e sofra lesões gravíssimas, ficando em coma por 

cerca de 02 meses. Após sua recuperação, a vítima, que ficou tetraplégica, decide representar em face 

do pai, demonstrando interesse em vê-lo processado criminalmente. O pai fica arrasado, pois, além de 

seu filho ter ficado tetraplégico, não o perdoou por sua imprudência. De acordo com a situação 

narrada, o crime praticado pelo funcionário foi de: 

a) lesão corporal gravíssima, podendo ser aplicada pena de 02 a 08 anos de reclusão;  

b) lesão corporal culposa, sendo que a consequência do crime para a vítima é tratada pelo Código 

Penal como causa de aumento de pena de 1/3 a 1/2;  

c) lesão corporal grave, pois resultou em debilidade permanente de membro, sentido ou função, cuja 

pena em abstrato é de 01 a 05 anos de reclusão;  

d) lesão corporal culposa, sendo possível a aplicação do perdão judicial;  

 

Questão 22 

Jorge, Agente Penitenciário, limpava uma arma que legitimamente possuía em sua residência, 

quando, imprudentemente, acionou um mecanismo que produziu um disparo que veio a atingir a mão 

de sua empregada doméstica Alice, que ficou permanentemente debilitada para a sua função. Diante 

dessa situação, Jorge responderá por 

a) lesão corporal culposa.  

b) lesão corporal culposa grave.  

c) lesão corporal culposa gravíssima.  

d) porte ilegal de arma de fogo.  
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Disciplina: Direito Ambiental 
Professor:  Me. Mário Cézar M. Miranda 

 

 

Questão 23 

Acerca dos princípios do Direito Ambiental, indique a alternativa correta: 

a) O Meio Ambiente, bem de uso comum do povo, consistente no equilíbrio ecológico e na higidez do 

meio e dos recursos naturais, é bem comum, geral, difuso, indissociável da qualidade dos seus 

constitutivos, e, por conseguinte, divisível, disponível e impenhorável. 

b) Pelo princípio da precaução, procura-se evitar que o dano ambiental ocorra, através de mecanismos 

extrajudiciais e judiciais. É, portanto, a atuação antecipada para evitar danos, que, em regra, são 

irreversíveis. 

c) O princípio da prevenção vai ser aplicado toda vez que houver incerteza científica se determinado 

ato possa prejudicar os bens ambientais ou o ser humano. 

d) De acordo com a doutrina majoritária, o conceito de meio ambiente tende a ser globalizante, 

abrangendo não apenas o meio ambiente natural, mas também o cultural, o artificial e o meio ambiente 

do trabalho. 

 

 

Questão 24 

Considerando os trechos a seguir reproduzidos, identifique o princípio de direito ambiental a que cada 

um deles se refere.  

 

I - “S                                ê                                 í          ê                

cientifica absoluta não deverá ser utilizada como razão para se adiar a adoção de medidas eficazes a 

                                     ” (LEITE &  Y L    

II - “O                           á                 (   ú          â                              

serviços) os custos ecológicos, evitando-se que os mesmos sejam suportados de modo indiscriminado 

(                                        ” (S  LET & FENSTE SEIFER). 

III - “I                                         á        x                                

                               ” ( IBEI O   

IV - “                                                                         C                 

em normas infraconstitucionais, e não obstante sua relativa imprecisão - compreensível em institutos 

de formulação recente e ainda em pleno processo de consolidação -, transformou-se em princípio geral 

de Direito Ambiental, a ser invocado na avaliação da legitimidade de iniciativas legislativas destinadas 

                                                    ” (BENJ MIN   

V - “                                                                        ê                      

racional dos mesmos, permitindo uma socialização justa e        á              ” ( OD IGUES   

 

Na sequência, faça a devida identificação do princípio explicitado em cada doutrina.  

 

a) Prevenção, usuário-pagador, subsidiariedade, equidade intergeracional e poluidor-pagador. 

b) Usuário-pagador, protetor-recebedor, cooperação, vedação de retrocesso ambiental e 

sustentabilidade. 

c) Precaução, usuário-pagador, protetor-recebedor, desenvolvimento sustentável e equidade 

intergeracional. 

d) Precaução, poluidor-pagador, protetor-recebedor, vedação de retrocesso ambiental e usuário-

pagador. 
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Questão 25 

O rompimento da barragem de uma empresa de mineração provocou o vazamento de um bilhão de 

litros de resíduos de lama tóxica, a qual percorreu vários quilômetros, atingiu várias cidades nos 

arredores e inundou casas, provocando o desabrigamento de várias famílias. Em razão disso, o MP 

entrou com ACP contra a empresa, a fim de buscar indenização pelos danos ambientais causados à 

coletividade e, além disso, o ressarcimento dos prejuízos materiais e morais sofridos pelos moradores.  

 

Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

a) De acordo com a teoria do risco integral, todo aquele que exerce uma atividade de risco é obrigado a 

reparar possíveis danos dela decorrentes. Incidindo caso fortuito ou força maior, entretanto, afasta-se o 

dever de reparação. 

b) De acordo com a teoria do risco integral, não basta a ocorrência do ato ilícito para a configuração da 

obrigação de indenizar por parte da empresa mineradora, sendo necessária a configuração do nexo 

causal entre o evento danoso e o dano causado. 

c) A responsabilidade pelo dano ambiental poderá ser afastada caso fique comprovado em juízo que 

foram obtidas pela empresa todas as licenças ambientais para operação das atividades de mineração. 

d) Caso fique comprovado que, além do rompimento da barragem, fortes chuvas concorreram para a 

inundação das casas, ter-se-á uma excludente de responsabilidade que afastará a obrigação da empresa 

de indenizar os danos sofridos. 

 

Questão 26 

A sociedade empresária Xique-Xique S.A. pretende instalar uma unidade industrial metalúrgica de 

grande porte em uma determinada cidade. Ela possui outras unidades industriais do mesmo porte em 

outras localidades. 

 

Sobre o licenciamento ambiental dessa iniciativa, assinale a afirmativa correta. 

a) Como a sociedade empresária já possui outras unidades industriais do mesmo porte e da mesma 

natureza, não será necessário outro licenciamento ambiental para a nova atividade utilizadora de 

recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora. 

b) Para uma nova atividade industrial utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente 

poluidora, é necessária a obtenção da licença ambiental, por meio do procedimento administrativo 

denominado licenciamento ambiental. 

c) Se a sociedade empresária já possui outras unidades industriais do mesmo porte, poderá ser exigido 

outro licenciamento ambiental para a nova atividade utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou 

potencialmente poluidora, mas será dispensada a realização de qualquer estudo ambiental, inclusive o 

de impacto ambiental, no processo de licenciamento. 

d) A sociedade empresária só necessitará do alvará da prefeitura municipal autorizando seu 

funcionamento, sendo incabível a exigência de licenciamento ambiental para atividades de metalurgia. 

 

Questão 27 

Determinada sociedade empresária consulta seu advogado para obter informações sobre as exigências 

ambientais que possam incidir em seus projetos, especialmente no que tange à apresentação e 

aprovação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório (EIA/RIMA). 

 

Considerando a disciplina do EIA/RIMA pelo ordenamento jurídico, assinale a afirmativa correta. 

a) O EIA/RIMA é um estudo simplificado, integrante do licenciamento ambiental, destinado a avaliar 

os impactos ao meio ambiente natural, não abordando impactos aos meios artificial e cultural, pois 

esses componentes, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, não integram o 

            “             ”  

b) O EIA/RIMA é exigido em todas as atividades e empreendimentos que possam causar impactos 

ambientais, devendo ser aprovado previamente à concessão da denominada Licença Ambiental Prévia. 

c) O EIA/RIMA, além de ser aprovado entre as Licenças Ambientais Prévia e de Instalação, tem a sua 

metodologia e o seu conteúdo regrados exclusivamente por Resoluções do Conselho Nacional do Meio 
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Ambiente (CONAMA), podendo a entidade / o órgão ambiental licenciador dispensá-lo segundo 

critérios discricionários e independentemente de fundamentação, ainda que a atividade esteja prevista 

em Resolução CONAMA como passível de EIA/RIMA. 

d) O EIA-RIMA é um instrumento de avaliação de impactos ambientais, de natureza preventiva, 

exigido para atividades/empreendimentos não só efetiva como potencialmente capazes de causar 

significativa degradação, sendo certo que a sua publicidade é uma imposição Constitucional 

(CRFB/1988). 

 

 

Questão 28 

Assinale a opção correta de acordo com a legislação de direito ambiental. 

a) A licença de instalação só pode ser concedida a empreendimentos e atividades potencialmente 

poluidores após se verificar o efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental propostas na 

licença de operação. 

b) O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de atividades e empreendimentos 

potencialmente poluidores ou de atividades que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental. 

c) Cabe ao órgão ambiental local definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e os riscos de 

atividade potencialmente poluidora ou degradadora, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

Conselho de Governo. 

d) As atividades potencialmente poluidoras só podem receber a licença de operação após audiência 

pública realizada no Conselho Nacional de Meio Ambiente, sendo necessária a participação de dois 

terços dos conselheiros. 

 
 

 

Disciplina: Direito do Consumidor 

Professor:  Ilídia Aparecida Silva 

 

Questão 29 

Alvina, condômina de um edifício residencial, ingressou com ação para reparação de danos, aduzindo 

falha na prestação dos serviços de modernização dos elevadores. Narrou ser moradora do 10º andar e 

que hospedou parentes durante o período dos festejos de fim de ano. Alegou que o serviço nos 

elevadores estava previsto para ser concluído em duas semanas, mas atrasou mais de seis semanas, o 

que implicou falta de elevadores durante o período em que recebeu seus hóspedes, fazendo com que 

seus convidados, todos idosos, tivessem que utilizar as escadas, o que gerou transtornos e dificuldades, 

já que os hóspedes deixaram de fazer passeios e outras atividades turísticas diante das dificuldades de 

acesso. Sentindo-se constrangida e tendo que alterar todo o planejamento de atividades para o período, 

Alvina afirmou ter sofrido danos extrapatrimoniais decorrentes da mora do fornecedor de serviço, que, 

ainda que regularmente notificado pelo condomínio, quedou-se inerte e não apresentou qualquer 

justificativa que impedisse o cumprimento da obrigação de forma tempestiva. Diante da situação 

apresentada, assinale a afirmativa correta. 
 
 

a) Existe relação de consumo apenas entre o condomínio e o fornecedor de serviço, não tendo Alvina 

legitimidade para ingressar com ação indenizatória, por estar excluída da cadeia da relação 

consumerista. 

b) Inexiste relação consumerista na hipótese, e sim relação contratual regida pelo Código Civil, tendo a 

multa contratual pelo atraso na execução do serviço cunho indenizatório, que deve servir a todos os 

condôminos e não a Alvina, individualmente. 

c) Existe relação de consumo, mas não cabe ação individual, e sim a perpetrada por todos os 

condôminos, em litisconsórcio, tendo como objeto apenas a cobrança de multa contratual e 

indenização coletiva. 
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d) Existe relação de consumo entre a condômina e o fornecedor, com base da teoria finalista, podendo 

Alvina ingressar individualmente com a ação indenizatória, já que é destinatária final e quem sofreu os 

danos narrados. 

 

Questão 30 

Um cliente de longa data do Banco X S/A emitiu cheque vinculado à sua conta–corrente no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apesar da existência de provisão de fundos, o cheque não foi pago, por 

causa da não certificação da assinatura no referido título por preposto do Banco. Após reclamação 

formal, constatou–se que a assinatura conferia com as dos cadastros arquivados no Banco. Nesse caso, 

de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor ocorreu 

a) prática abusiva 

b) responsabilidade continuada 

c) força maior 

d) defeito do serviço 

 

Questão 31 

A respeito das relações jurídicas previstas e reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, é 

correto afirmar que 

a) se equipara a consumidor a coletividade de pessoas, desde que determináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo. 

b) fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 

excepcionando-se os entes despersonalizados. 

c) produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

d) serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, exceto as de 

natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. 

 

Questão 32 

Antônio adquiriu um televisor em um estabelecimento comercial e entrou em contato com a 

assistência técnica para instalação. Contudo, o técnico, ao concluir de modo correto o 

procedimento de instalação do aparelho, constatou que este não emitia som. 

Nessa situação hipotética, a responsabilidade civil prevista no CDC está fundada no  

a) vício do produto 

b) fato do produto. 

c) fato do serviço. 

d) vício do serviço  

 


