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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 Processual Civil I 
Professora:  Laurinéia Borges Souza Silva  

 

Questão 01 

Considere as seguintes afirmativas sobre o tema da competência no âmbito do Código de Processo 

Civil. Assinale a alternativa CORRETA.  

a) Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, mesmo quando 

suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.  

b) A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no 

foro de domicílio do autor. 

c) A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar 

onde for encontrado.  

d) A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é modificável por 

convenção das partes. 

 

Questão 02 
Assinale a opção correta de acordo com as regras a respeito de jurisdição e de competência previstas 

no CPC. 

a) A nova sistemática de cooperação jurídica internacional prevista no atual CPC dispensa a atuação de 

autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. 

b) A competência do foro da situação do imóvel objeto de uma ação possessória pode ser modificada 

para o julgamento conjunto com outro processo, caso haja risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias. 

c) A competência absoluta pode ser modificada em razão de conexão e continência. 

d) Conforme o CPC, permite-se a exclusão de competência da justiça brasileira, quando esta for 

concorrente, em razão de cláusula contratual de eleição de foro exclusivo estrangeiro previsto em 

contrato internacional, desde que haja arguição pelo réu em contestação. 

 

Questão 03 

De acordo com o Novo Código de Processo Civil, compete à autoridade judiciária brasileira, com 

exclusão de qualquer outra:  

a) Processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado 

no Brasil. 

b) Processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver 

domicílio ou residência no Brasil.  

c) Julgar as ações de alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil; ou o réu 

mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou 

obtenção de benefícios econômicos. 

d) Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário 

e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira 

ou tenha domicílio fora do território nacional. 

 

Questão 04 
Segundo o Código de Processo Civil Brasileiro, para que uma sentença estrangeira produza efeitos no 

território nacional é preciso que ela seja homologada. O órgão competente para homologação é 

a) Justiça Federal 

b) Superior Tribunal de Justiça 

c) Supremo tribunal Federal 

d) Tribunais Regionais da Justiça Federal 
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Questão 05 
Sobre a competência, 

a) A ação fundada em direito real sobre bem móvel será proposta, em regra, no foro da situação da 

coisa. 

b) a ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem 

competência absoluta. 

c) são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente ao registro 

ou à distribuição da petição inicial, ainda que alterem competência absoluta. 

d) serão remetidos à Justiça Federal os processos nos quais intervier a União, incluindo as ações de 

recuperação judicial e falência. 

 

Questão 06 
Sobre a competência relativa, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A mesma pode ser modificada por convenção das partes. 

b) Não pode ser conhecida de oficio pelo juiz, vez que isto impediria o fenômeno da prorrogação da 

competência. 

c) Pode ser modificada pela conexão e pela continência. 

d) Pode ser alegada a qualquer tempo, vez que não esta sujeita a preclusão. 

 

 
 

Disciplina: Direito Civil – Dos Contratos I 
Professora:  Érica Cristina Molina 

 

Questão 07 

Em 12.09.12, Sílvio adquiriu de Maurício, por contrato particular de compra e venda, um automóvel, 

ano 2011, por R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Vinte dias após a celebração do negócio, Sílvio 

tomou conhecimento que o veículo apresentava avarias na suspensão dianteira, tornando seu uso 

impróprio pela ausência de segurança. Considerando que o vício apontado existia ao tempo da 

contratação, de acordo com a hipótese acima e as regras de direito civil, assinale a afirmativa correta. 

(a) Sílvio terá o prazo de doze meses, após o conhecimento do defeito, para reclamar a Maurício o 

abatimento do preço pago ou desfazimento do negócio jurídico em virtude do vício oculto. 

(b) Mauricio deverá restituir o valor recebido e as despesas decorrentes do contrato se, no momento da 

venda, desconhecesse o defeito na suspensão dianteira do veículo. 

(c) Caso Silvio e Maurício estabeleçam no contrato cláusula de garantia pelo prazo de 90 dias, o prazo 

decadencial legal para reclamação do vício oculto correrá independentemente do prazo da garantia 

estipulada. 

(d) Caso Silvio e Mauricio tenham inserido no contrato de compra e venda cláusula que exclui a 

responsabilidade de Mauricio pelo vício oculto, persistirá a irresponsabilidade de Maurício mesmo que 

este tenha agido com dolo positivo. 

 

 

Questão 08 

Na denominada teoria geral dos contratos, o jogo e a aposta são considerados contratos: 

(a) comutativos. 

(b) certificados. 

(c) aleatórios. 

(d) gratuitos. 
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Questão 09 

A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do 

negócio, ou das circunstâncias do caso. Deixa, entretanto, de ser obrigatória a proposta:  

(a) se, com prazo, por telefone, não foi imediatamente aceita. 

(b) se, feita com prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao 

conhecimento do proponente, independentemente do termo final. 

(c) se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa e chegar a tempo a recusa. 

(d) se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a confirmação do 

proponente. 

 

Questão 10 

Assinale a alternativa correta: 

(a) o princípio da autonomia privada, segundo o qual o sujeito de direito pode contratar com liberdade, 

está limitado à ordem pública e à função social do contrato. 

(b) a exigência da boa-fé se limita ao período que vai da conclusão até a execução do contrato. 

(c) a função social justifica o descumprimento do contrato, com fundamento exclusivo na debilidade 

financeira. 

(d) os contratos atípicos não exigem a observância rigorosa das normas gerais fixadas no Código Civil, 

pois que nestes casos os contratantes possuem maior liberdade para contratar. 

 

Questão 11 

A respeito de estipulação em favor de terceiro, considere as afirmativas abaixo. 

I - Na estipulação em favor de terceiro, este, sendo determinado ou não, é afetado pelas disposições 

contratuais, mesmo sem delas participar. 

II - Os direitos e deveres consignados em contrato, em qualquer caso, somente afetam os próprios 

contraentes que, livremente, o pactuaram. 

III - O princípio da relatividade dos efeitos do contrato é regra de caráter absoluto, uma vez que 

protege a segurança jurídica de terceiros. 

IV - Na doação a menor, mesmo sem o consentimento de seu representante legal, a regra da 

relatividade dos efeitos do contrato é excepcionada. 

V - O contrato de seguro com cláusula de cobertura de “danos a terceiros” só admite a discussão dessa 

cobertura entre seguradora e segurado. 

 

São corretas APENAS as afirmativas: 

(a) I e II. 

(b) I e IV. 

(c) II e III. 

(d) III e V. 

 

Questão 12 

Com referência aos negócios jurídicos, considere as afirmativas abaixo. 

 

I - A vontade está na gênese de todos os negócios jurídicos, sendo certo que adquire relevância a partir 

de sua expressa inscrição nas cláusulas contratuais.  

II - O intérprete do negócio jurídico valorará a vontade desde que seja extraível da declaração onde 

está consubstanciada, uma vez que, na interpretação dos contratos, se atenderá mais à vontade das 

partes que à literalidade das palavras.  

III - O conceito atual de negócio jurídico, tal como disposto no Código Civil, subsume-se à metáfora 

da liberdade, vinculando-se à tríplice referência da liberdade: com quem contratar, quando contratar, o 

que contratar.  

IV - Nos chamados contratos de adesão ou por adesão, a vontade é anômala, visto que, embora 

autônoma, encontra-se limitada ao ato de aderir. 
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Está correto APENAS o que se afirma em: 

(a) I e II. 

(b) I e IV. 

(c) II e III. 

(d) II e IV. 

 

 
 

Disciplina: Direito Empresarial I 
Professor:  Ronaldo Carvalho Silva Filho  
 

Questão 13 

CHAOLIN está a vender produtos falsificados. Dentre os produtos vendidos por CHAOLIN destacam-

se o boneco do “HI-MEN”, os tênis “BALL-STAR, ABIBAS e NAIQUE” e o livro “50 TONS DE 

PINGA”. Em razão do sucesso das vendas CHAOLIN aumentou arbitrariamente seus lucros, 

contrariando o disposto na legislação vigente. Ante tal fato pode-se afirmar que: 

a) CHAOLIN comete infração à ordem econômica, uma vez que há conjunção entre conduta e efeito. 

b) CHAOLIN poderá apenas ser multado pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica. 

c) O CADE não poderá impor nenhuma penalidade à CHAOLIN. 

d) O CADE poderá multar CHAOLIN, além de publicar em jornal um extrato da decisão condenatória, 

cancelar benefícios fiscais e proibi-lo de contratar com o poder público. 

 

Questão 14 

Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários 

para praticar os atos da vida civil e portanto exercer atividade empresarial. Por isso, decidem conferir 

ao rapaz a sua emancipação. Consultam, para tanto, um advogado, que lhes aconselha corretamente no 

seguinte sentido: 

a) José poderá ser emancipado por instrumento público, com averbação no registro de pessoas naturais, 

hipótese em que após a emancipação poderá exercer atividade de empresário. 

b) José poderá ser emancipado via instrumento público, sendo  desnecessária a homologação judicial, 

hipótese em que após a emancipação poderá exercer atividade de empresário. 

c) José poderá ser emancipado via instrumento público ou particular, sendo necessário procedimento 

judicial, hipótese em que após a emancipação poderá exercer atividade de empresário. 

d) José poderá ser emancipado em procedimento judicial, com a oitiva do tutor sobre as condições do 

tutelado, hipótese em que após a emancipação poderá exercer atividade de empresário. 

 

Questão 15 

Segundo a doutrina, o direito comercial não se formou em uma única época nem no meio de um só 

povo. A cooperação de todos os povos em tempos sucessivos, firmada fundamentalmente nas bases 

econômicas, é que o constituíram e lhe imprimiram o caráter autônomo. Com relação ao direito 

comercial e ao empresário, assinale a opção correta.  

a) Os funcionários públicos estão proibidos de exercer atividade empresarial, de acordo com a CF e 

normas específicas; contudo, a proibição diz respeito ao efetivo exercício da atividade empresarial, não 

existindo restrição quanto ao fato de o funcionário público ser simplesmente acionista ou quotista de 

sociedade empresária. 

b) Nos termos do Código Civil, somente podem exercer a atividade empresarial os que estiverem em 

pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos, não havendo possibilidade de 

menor de dezoito anos exercer a atividade empresarial. 
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c) O cosmopolitismo, a onerosidade, a informalidade e a fragmentação são as principais características 

do direito comercial. Com relação às espécies de autonomia no direito comercial, a doutrina destaca a 

autonomia substancial, que é identificada pela existência de um corpo legislativo codificado. 

d) Empresário é definido na lei como o profissional que exerce atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou serviços. Para a doutrina, também será empresário aquele que 

organizar episodicamente a produção de certa mercadoria, mesmo destinando-a à venda no mercado. 

 

 

Questão 16 

Considere as proposições seguintes:  

I. São proibidos de exercer atividade empresarial os magistrados, os membros do Ministério Público, 

os militares da ativa das Forças Armadas e das Polícias Militares, os membros do Poder Legislativo, os 

Prefeitos, Governadores e o Presidente da República.  

II. Quando a pessoa legalmente impedida de exercer atividade como empresário a exercer, os atos por 

ela praticados que possam gerar obrigações para a empresa serão assumidos por esta, não podendo os 

terceiros ser prejudicados.  

III. É necessária outorga conjugal para que o empresário casado sob o regime da comunhão universal 

de bens possa alienar imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. 

Assinale a alternativa correta:  

a) Todas as proposições estão corretas; 

b) Apenas as proposições I e II estão corretas; 

c) Apenas as proposições I e III estão corretas; 

d) Apenas a proposição II está correta; 

 

 

 

Disciplina: Direito Constitucional II 
Professor:  Me. Mário César Martins de Miranda 

 

Questão 17 

Atos generalizados de violência e vandalismo foram praticados nas capitais de alguns estados do país, 

com ações orquestradas pelo crime organizado. Identificados e presos alguns dos líderes desses 

movimentos, numerosos políticos, com apoio popular, propuseram a criação, pela forma juridicamente 

correta, de um juízo especial para apreciação desses fatos, em caráter temporário, a fim de que o 

julgamento dos líderes presos se revele exemplar. 

 

Ao submeterem essa ideia a um advogado constitucionalista, este afirma que, segundo a ordem 

jurídico-constitucional brasileira, a criação de tal juízo   

a) é constitucional, pois o apoio popular tem o condão de legitimar a atuação do poder público, ainda 

que esta seja contrária ao ordenamento jurídico vigente.  

b) é inconstitucional, em razão de vedação expressa da Constituição da República de 1988 à criação de 

juízo ou tribunal de exceção.  

c) necessita de previsão legislativa ordinária, já que a criação de juízos é competência do Poder 

Legislativo, após iniciativa do Poder Judiciário.   

d) pressupõe a necessária alteração da Constituição da República de 1988, por via de emenda, de 

maneira a suprimir a vedação ali existente. 
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Questão 18 

À luz das disposições da CF, assinale a opção correta acerca dos direitos e garantias individuais.  

a) O Estado pode impor prestação alternativa fixada em lei ao indivíduo que, alegando  conflito  

com  suas  convicções  políticas,  se  recusar  a  cumprir obrigação legal a todos imposta, desde 

que a prestação seja compatível com suas crenças. Em caso de recusa em cumpri-la, o indivíduo 

poderá ser privado de seus direitos.  

b) Diante  de  indícios  veementes  da  prática  de  ilícitos  no  interior  de determinada  residência, o  

agente  de  polícia  poderá  realizar  busca  de  provas no local sem o consentimento do morador e sem 

mandado judicial, desde que o faça durante o dia.  

c) O cidadão  que,  naturalizado  brasileiro,  cometer  crime  comum  em  viagem a seu  país de origem 

retornar ao Brasil poderá ser extraditado, bastando que haja solicitação do país da nacionalidade 

anterior.  

d) O profissional que, trabalhando com divulgação de informações, veicular, em seu nome, notícia  de  

fonte  sigilosa  não  estará  sujeito  a  responder  por eventuais prejuízos que essa divulgação causar a 

outrem. 

 

 

Questão 19 

José, internado em um hospital público para tratamento de saúde, solicita a presença de um pastor para 

lhe conceder assistência religiosa. O pedido, porém, é negado pela direção do hospital, sob a alegação 

de que, por se tratar de instituição pública, a assistência não seria possível em face da laicidade do 

Estado. Inconformado, José consulta um advogado. 

 

Após a análise da situação, o advogado esclarece, com correto embasamento constitucional, que: 

 

a) a negativa emanada pelo hospital foi correta, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988, ao 

consagrar a laicidade do Estado brasileiro, rejeita a expressão religiosa em espaços públicos. 

b) a direção do hospital não tem razão, pois, embora a Constituição Federal de 1988 reconheça a 

laicidade do Estado, a assistência religiosa é um direito garantido pela mesma ordem constitucional. 

c) a correção ou incorreção da negativa da direção do hospital depende de sua consonância, ou não, 

com o regulamento da própria instituição, já que se está perante direito disponível. 

d) a decisão sobre a possibilidade, ou não, de haver assistência religiosa em entidades públicas de 

saúde depende exclusivamente de comando normativo legal, já que a temática não é de estatura 

constitucional. 

 

Questão 20 

Um grupo autodenominado “Sangue Puro” passou a se organizar sob a forma de associação. No seu 

estatuto, é possível identificar claros propósitos de incitação à violência contra indivíduos pertencentes 

a determinadas minorias sociais. Diversas organizações não governamentais voltadas à defesa dos 

direitos humanos, bem como o Ministério Público, ajuizaram medidas judiciais solicitando a sua 

imediata dissolução. 

 

Segundo a Constituição Federal, a respeito da hipótese formulada, assinale a afirmativa correta. 

a) A associação não poderá sofrer qualquer intervenção do Poder Judiciário, pois é vedada a 

interferência estatal no funcionamento das associações. 

b) Caso o pedido de dissolução seja acolhido, a associação poderá ser compulsoriamente dissolvida, 

independentemente do trânsito em julgado da sentença judicial. 

c) A associação poderá ter suas atividades imediatamente suspensas por decisão judicial, 

independentemente do seu trânsito em julgado.  

d) Apenas se justificaria a intervenção estatal se caracterizada a natureza paramilitar da associação em 

comento. 

 

 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018-1 

CURSO DE DIREITO – 5º PERÍODO 
 
Questão 21 

Sobre os direitos e garantias individuais insculpidos no texto da Constituição Federal de 1988, analise 

as seguintes proposições: 

 

I- O princípio da legalidade, em síntese, afirma que só é permitido ao Estado fazer determinações aos 

indivíduos se houver alguma norma jurídica anterior ao fato que possa espelhar essa ordem estatal. 

Assim, caso um agente do Estado queira impor mandamentos ao indivíduo sem esse amparo 

normativo, o ato será considerado ilegal, já que a regra é a plena liberdade individual (livre iniciativa), 

só limitada ou retirada se houver norma prescrevendo um fazer ou deixar de fazer algo pelo Estado. 

 

II- O Brasil é um Estado laico, quer dizer, é cético e não acredita em nenhuma divindade religiosa. 

Porém, todos os indivíduos podem professar a fé em qualquer religião, pois será além de permitida 

pelo Estado, protegida por este em seus templos, doutrinas e manifestações. Inclusive, a Constituição 

garante que nos estabelecimentos prisionais haja a possibilidade de haver manifestações religiosas, o 

que, de certa forma, é um ferimento tolerável à laicidade do Estado brasileiro. 

 

III- Ainda sobre as liberdades individuais, a livre iniciativa também é enfocada em relação ao trabalho 

ou ofício que uma pessoa deseja exercer. Segundo consta na Constituição, todos poderão desempenhar 

ou desenvolver qualquer tipo de profissão, desde que esse trabalho seja lícito e o sujeito atenda às 

qualificações estabelecidas em lei. Assim, em tese, uma pessoa poderia desempenhar qualquer tipo de 

trabalho, só não podendo exercer em sua plenitude se houver uma norma legal impondo regras e 

exigências para aquele mister. 

 

IV- A criação de uma associação por um grupo de pessoas será tão somente permitida no Brasil, desde 

que seu objeto não seja paramilitar. Neste caso específico, o Estado não pode interferir no seu 

funcionamento. Porém, esse afastamento da Administração Pública da gerência daquelas entidades não 

impede que possam ser concedidas decisões judiciais em sede de eleições dessas associações quando 

houver desobediência ao estatuto da associação. Também as atividades da associação só poderão ser 

dissolvidas por ordem judicial transitada em julgada. Ou seja, não podem ser suspensas sem que haja 

pronunciamento definitivo do Judiciário. 

 

É CORRETO o que se afirma apenas em 

a) III e IV. 

b) I, II e III. 

c) I, II e IV. 

d) I e III. 

 

 

Questão 22 

No tocante aos Direitos e Garantias Fundamentais a Constituição Federal de 1988 estabelece que 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade” e passa a elencar direitos e garantias fundamentais. Assinale a alternativa que NÃO 

corresponde a uma dessas prerrogativas. 

a) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 

executadas, até a reparação total da obrigação 

b) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente 

de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, 

sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente 

c) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do 

cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"  
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d) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes 

da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 

forma da lei. 

 

 

Disciplina: Direito Tributário Público e Privado 

Professora:  Leilane Paula Camargos 

 

Questão 23 

A partir da definição legal de tributo, considerando-se o art. 3º e outras disposições constantes do 

Código Tributário Nacional, é correto afirmar:  

a) Tributo é toda prestação pecuniária, podendo constituir sanção de ato ilícito 

b) Tributo é prestação em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, sendo vedado o uso de unidades 

fiscais para indexação. 

c) Tributo é pagável em dinheiro, mas também em bens imóveis, nos termos da lei.  

d) A característica de ser prestação compulsória denota a natureza de receita originária do tributo.  

 

 

Questão 24 

Sobre as espécies tributárias, é correto afirmar: 

a) O dever de pagar tributo decorre de um ajuste contratual entre o Estado e o contribuinte. 

b) Além do nome, as espécies tributárias são definidas pelas características do fato gerador da 

respectiva obrigação.  

c) As taxas e a contribuição de melhoria são tributos contraprestacionais, na medida em que o fato 

gerador da obrigação de pagar se relaciona com uma atividade estatal em direção ao contribuinte, 

sintetizando uma ideia de custo-benefício.  

d) O pagamento de imposto dá, em favor de quem os paga, direito a algum tipo de atividade estatal, 

cuja falha na prestação exime do dever de pagamento.  

 

 

Questão 25 

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção por ato ilícito, constituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. Os tributos podem ser classificados em vinculados e não 

vinculados. 

Assinale a opção que indica um tributo não vinculado.  

a) Taxas.  

b) Impostos  

c) Contribuições de melhoria.  

d) Contribuições sociais.  

  

 

Questão 26 

É instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, 

tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da 

obra resultar para cada imóvel beneficiado. A sentença acima define: 

a)  Contribuição de melhoria 

b) Taxa.  

c) Imposto.  

d) Tarifa.  
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Questão 27 

A extrafiscalidade pode ser conceituada como  

a) a possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa e da aptidão de exigir e arrecadar tributo, 

desde que o faça por lei, a outra pessoa de direito público ou privado que preste serviços públicos. 

b) o mecanismo pelo qual a pessoa política, por meio de lei, transfere sua capacidade ativa a outra 

pessoa de direito público, como as autarquias. 

c) a atividade que se expressa na atuação estatal de exigência de tributos com o objetivo exclusivo de 

arrecadação, e a geração de receitas, operando-se em desvio de finalidade. 

d) o emprego de instrumentos tributários para o alcance das finalidades não arrecadatórias, mas 

incentivadoras ou inibidoras de comportamentos, com vista à realização de valores 

constitucionalmente relevantes. 

 

Questão 28 

Sobre a dação em pagamento, é correto afirmar que: 

a) é instituto de direito civil acolhido pelo Código Tributário Nacional, como forma de extinção do 

crédito tributário, mediante a entrega de bens, no modo e condições estabelecidos em decreto do Chefe 

do Poder Executivo da pessoa jurídica de direito público credora. 

b) é instituto de direito civil acolhido pelo Código Tributário Nacional, como forma de extinção do 

crédito tributário, mediante a entrega de bens móveis e imóveis, no modo e condições estabelecidos 

em lei. 

c) é instituto de direito civil acolhido pelo Código Tributário Nacional, como forma de extinção do 

crédito tributário, mediante a entrega de bens imóveis, no modo e condições estabelecidos pela lei. 

d) é instituto de direito civil não  expressamente acolhido pelo Código Tributário Nacional, mas que 

pode ser admitido pela legislação específica dos entes tributantes como forma de extinção do crédito 

tributário, mediante a entrega de bens 

 
 

 

Disciplina: Direito Penal – Parte Especial I 
Professora:  Juliana Murcia Soler 

 

Questão 29 

Chega ao conhecimento do pai de Julia, 12 anos, que esta estaria namorando Pedro, 18 anos, e que 

estes teriam inclusive mantido relações sexuais, este então procura o IRMP e relata o ocorrido. Diante 

da situação hipotética acima é correto afirmar que Pedro: 
 

a) Respondera pelo crime de estupro 

b) Não respondera por crime algum, vez que não constrangeu Juliana. 

c) Responderá pelo crime de estupro de vulnerável. 

d) Respondera por assédio sexual. 

 

Questão 30 

Clara, secretaria,  comparece à sala de seu chefe acreditando que ocorreria uma reunião, o chefe por 

diversas vezes diretamente disse a Clara que esta poderia ter o que desejasse se lhe prestasse alguns 

favores sexuais. Ao entrar na sala do chefe é surpreendida por este, que coloca uma faca em seu 

pescoço e exige a prática de atos sexuais, sendo, em razão do medo, atendido. Diante da situação 

narrada, é correto afirmar que este deverá responder pela prática do crime de: 

a) Assédio sexual. 

b) Violação sexual mediante fraude. 

c) Estupro de vulnerável. 

d) Estupro. 
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Questão 31 

X, líder espiritual, aproveitando-se do desespero de Y, que acredita estar na iminência da morte, diz 

saber de ritual que poderá curar esta, o qual consiste na pratica de ato sexual para purificação. Y 

consente que X realize o referido ato, o qual o faz e fica realizado por ter ludibriado Y. A conduta 

praticada por X é: 

a) Atípica, vez que Y consentiu o ato. 

b) Típica, se enquadra no crime de violação sexual mediante fraude. 

c) Típica, se enquadra no crime de assédio sexual 

d) Atípica, vez que Y é maior, e ainda consentiu o ato. 

 

Questão 32 

João, constrange Maria, mediante violência, a praticar conjunção carnal. Durante a pratica do ato, 

João, emprega violência, e em decorrência desta Maria vem a óbito. Ante o previsto no código penal é 

correto afirmar que João responderá: 

a) Estupro qualificado pelo resultado morte 

b) Estupro e homicídio simples 

c) Homicídio simples. 

d) Estupro.  
 

 

 

As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o 

futuro sem medo. 

 


