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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 Civil – Da Família 
Professora: Juliana Maria Souza Murcia Soler 
 
Questão 01 
No tocante a capacidade para o casamento, assinale a alternativa correta: 
a) Havendo a necessidade de suprimento judicial para o casamento, este será celebrado sob o 
regime da comunhão parcial de bens. 
b) Havendo divergência entre os pais, na concessão da autorização para o casamento, a questão 
será levada ao Ministério Público, que decidirá de acordo com o caso concreto. 
c) Os nubentes em idade núbil, com 16 anos completos, podem casar, exigindo-se a autorização 
de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. 
d) Em nenhuma hipótese, será permitido o casamento de quem não atingiu a idade núbil, nem 
mesmo em caso de gravidez. 
 
Questão 02 
São hipóteses de impedimento para o casamento, exceto: 
a) O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. 
b) Os ascendentes com os descendentes até o infinito. 
c) O viúvo ou viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens 
do casal e der a partilha aos herdeiros. 
d) O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio doloso 
contra o seu consorte. 
 
Questão 03 
Lucia casada com Pedro, com quem construiu um vasto patrimônio e adveio a filha Luana, Pedro 
falece, vítima de um trágico acidente automobilístico, deixando a filha ainda menor. Passados dez 
meses, a viúva não fez o inventario dos bens do de cujus, nem a respectiva partilha, contudo esta 
deseja-se casar com João seu novo amor. Considerando a situação hipotética e o previsto em 
nossa legislação pátria, assinale a alternativa correta: 
a) Lucia não poderá se casar com João, vez que a ausência do inventário de bens e respectiva 
partilha, constitui um impedimento para o casamento. 
b) Lucia não poderá contrair novo matrimonio, enquanto Luana não atingir a maioridade civil. 
c) Lucia e João poderão contrair matrimonio, sem qualquer ressalva ou imposição. 
d) Lucia poderá se casar com João, vez que que a ausência do inventário de bens e respectiva 
partilha, constitui uma causa suspensiva para o casamento, o que acarreta a imposição do regime 
da separação legal de bens. 

 
Questão 04 
Pode se definir o casamento nuncupativo como aquele celebrado: 
a) Por procuração, desde que haja instrumento público com poderes especiais para tanto, e a 
eficácia do mandato não ultrapassará 120 dias da sua celebração. 
b) Se um dos nubentes estiver acometido por moléstia grave, o presidente do ato celebrará o 
casamento onde se encontra a pessoa impedida, e sendo urgente ainda que à noite. O ato será 
celebrado perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. 
c) Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da 
autoridade à qual incumba presidir o ato, poderá o casamento ser celebrado na presença de seis 
testemunhas que  com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até 2° 
grau. 
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d)  Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da 
autoridade à qual incumba presidir o ato, poderá o casamento ser celebrado na presença de duas 
testemunhas que  com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até 2° 
grau. 

 
 

Questão 05 
São hipóteses de casamento anulável, exceto: 
a) O casamento contraído mediante infringência a impedimento. 
b) O casamento contraído por quem não completou a idade mínima para casar. 
c) Casamento contraído por menor em idade núbil, não havendo autorização de seu 
representante legal. 
d) O casamento celebrado havendo erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. 
 
 
Questão 06 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) o prazo para propositura da Ação anulatória é decadencial. 
b) a ação declaratória de nulidade do casamento é prescritível. 
c) a nulidade de casamento somente poderá ser declarada em ação ordinária. 
d) os efeitos da sentença proferida na ação de nulidade retroagem à data do casamento. 
 

 
Disciplina: Direito Processual Civil V 
Professora:  Laurinéia Borges Souza Silva 
 
Questão 07 
João ingressou com ação de divórcio contra Maria, requerendo cumulativamente a partilha de 30 
cabeças de gado, único bem partilhável do casal. Na sentença o juiz julgou procedente a ação e 
determinou a partilha do gado em 50% para cada. Ocorre que Maria estava de posse dos 
semoventes e não entregou a João os 50% que lhe cabia, sendo necessário que João fizesse o 
cumprimento da sentença. No entanto, Maria vendeu todas as 30 cabeças de gado, não havendo 
mais os animais para partilhar. Neste de caso de acordo com o que preceitua o Código de 
Processo Civil, como se resolverá a obrigação? Assinale a alternativa correta: 
a) O juiz deve fixar multa diária a fim de obrigar a Maria a entregar o gado. 
b) O juiz deve determinar a prisão civil de Maria até o cumprimento da obrigação. 
c) O juiz poderá converter a obrigação em perdas e danos a pedido do autor. 
d) O juiz extinguira a fase de cumprimento de sentença, vez que a obrigação tornou se impossível 
de ser satisfeita. 

 
 

Questão 08 
De acordo com o Código de Processo Civil, a execução fiscal será proposta no foro 
___________________.” Assinale a alternativa que NÃO completa corretamente a afirmativa anterior. 
 a) de domicílio do réu 
 b) de residência do réu 
 c) do lugar onde houver bens do réu 
 d) do lugar onde o réu for encontrado 
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Questão 09 
A respeito da execução de alimentos, é correto afirmar:  
a) O débito alimentar que autoriza a decretação da prisão civil do alimentante é o que 
compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 
no curso do processo.   
b) O cumprimento integral da prisão civil exime o executado do pagamento das prestações que a 
ensejaram.  
c) No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de 
decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, 
mandará intimar o executado pessoalmente para, em cinco dias, pagar o débito, provar que o fez 
ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.  
d) Se o executado for funcionário público, não poderá o juiz, em nenhuma hipótese, atender ao 
requerimento do exequente para que se realize o desconto em folha de pagamento da 
importância da prestação alimentícia.   
 
Questão 10 
Um juiz, nos autos da execução de sentença de determinado processo cível, proferiu despacho 
determinando que os devedores fossem intimados a efetuar o pagamento do débito, bem como a 
adimplir as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo. 
Foi dado aos executados o prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% sobre o valor do débito, para que pagassem o débito. Transcorrido esse 
prazo, caso não houvesse sido realizado o pagamento voluntário, teria início o prazo de quinze 
dias para que, independentemente de penhora ou de nova intimação, os executados 
apresentassem, nos próprios autos, sua impugnação, instrumentalizada com o demonstrativo 
dos cálculos. 
 
Considerando-se as informações apresentadas na situação hipotética, conclui-se que a decisão 
em questão reconhece a exigibilidade de obrigação de: 
 a) entregar coisa. 
 b) fazer. 
 c) pagar quantia certa. 
 d) prestar alimentos 
 
 
 
Disciplina: Direito Agrário 
Professor:  Ronaldo Carvalho Silva Filho 
 
Questão 11 
Certo dia o telefone de Arlindo tocou bem cedinho, ao despertá-lo. Ele notou que era interurbano 
pois a ligação chamava a cobrar. Assim quando completou a ligação ele notou sem demora, a voz 
de um grande amor que há muito tempo havia ido embora. Ela disse a Arlindo chorando: “Oh 
meu grande amor, por Deus me ajude, nos braços de um canalha eu perdi a paz e a minha saúde.” O 
coração de Arlindo magoado todo seu passado se fez recordar, mas quando se ama a distancia 
encurta e a saudade expande, já no primeiro voo para Campo Grande, Arlindo jurou à sua 
querida ir buscá-la. 
Após buscá-la ambos foram para uma propriedade rural de Arlindo, um estudioso do tema 
Direito Agrário, o qual indaga: O Princípio da Função Social da Propriedade Rural : 
a) ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei Federal no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil).  
b) tem como único objetivo impor o aproveitamento econômico da propriedade rural.  
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c) impõe a socialização da propriedade rural, aniquilando o conceito de propriedade privada.  
d) determina que a propriedade rural seja economicamente produtiva, respeite o meio ambiente 
e os direitos trabalhistas daqueles que nela exerçam sua atividade.  
 
Questão 12 
Ornélio ficou decepcionado no dia em que disseram a ele que ela foi vista com outro, num fuscão 
preto pela cidade a rodar, bem vestida igual à dama da noite, cheirando a álcool e fumando sem 
parar. Ele pediu a Deus para que aquilo fosse mentira, se fosse verdade que esclarecesse, por 
favor. Dali a pouco ele mesmo viu o fuscão preto e os dois juntos se desmanchando de amor. E 
para azar de Ornélio notícias dão conta de que sua propriedade rural será desapropriada. Neste 
sentido assinale a alternativa correta:  
a) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
desapropriação.  
b) A desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, é de competência 
exclusiva da União. 
c) A desapropriação por utilidade pública é de competência exclusiva da União.   
d) O prazo de caducidade do decreto de utilidade pública é de 2 (dois) anos para que seja 
promovida a desapropriação. 
 
Questão 13 
A Sra. Marciana sempre pensa em deixar Plutão, mas ela sente que não pode. Pois ela se prendeu 
à vida dele, muito mais do que devia. Quando é noite de regresso Plutão briga por qualquer 
motivo. Marciana confessa que tem vontade de ir pra bem longe para nunca mais vê-lo, e indaga: 
Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando... Em que pese 
tanto sofrimento, Marciana é proprietária de uma fazenda de engorda de bois de 55.000 ha 
(cinquenta e cinco mil hectares) no norte mato-grossense, no município de Alta Floresta, que 
possui módulo fiscal de 100 ha (cem hectares). Qual denominação recebe essa área segundo 
o ordenamento jurídico brasileiro?  
a) Grande Propriedade 
b) Latifúndio. 
c) Média propriedade. 
d) Pequena Propriedade. 
 
 

Questão 14 
AMADO, proprietário de um imóvel rural contando sua história disse que: Fazia um dia bonito 
quando ela chegou, trazendo no rosto as marcas que o sol queimou, dizendo que estava cansada 
sem lugar para ficar, e tendo pena do seu pranto AMADO disse: Pode entrar! Como se o 
conhecesse ela contou seu passado de aventura, onde ela passou, e AMADO sem nenhum 
preconceito, com amor aceitou e um mês e pouco mais tarde com ela se casou. Mas um dia sem 
motivos ela lhe falou: “Vou me embora desta casa e do seu amor, Pra dizer mesmo a verdade eu 
nunca te amei, Por teu pão e tua casa foi que eu fiquei”. Sendo AMADO proprietário de um imóvel 
rural é correto afirmar nos termos do Estatuto da Terra: 
a) É considerado latifúndio o imóvel rural que excede qui- nhentas vezes o módulo fiscal. 
b) É considerado latifúndio o imóvel rural que tendo dimensão igual ou superior a um módulo 
rural, seja mantido inexplorado, com fins especulativos, ou seja deficiente ou inadequadamente 
explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural. 
c) É considerado minifúndio o imóvel rural de área e possibilidades suficientes para possibilitar 
o sustento e o progresso econômico e social daqueles que nele trabalham. 
d) É considerado minifúndio o imóvel rural de área e possibilidades suficientes para possibilitar 
o sustento e o progresso econômico e social daqueles que nele trabalham. 
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Disciplina: Direito Coletivo do Trabalho 
Professor:  Me. Christiano Francisco da Silva Vitagliano 
 
Questão 15 
Quando se trata de liberdade sindical,  pensa-se em estado democrático, pluralismo nas relações  
sindicais e não  intervenção do Estado. 
Quanto ao enunciado, assinale a alternativa incorreta de acordo com a doutrina majoritária: 
a)  Tem por subprincípio o da contrapartida.  
b) Tem por subprincípio a liberdade de fundação. 
c) Tem por  subprincípio a liberdade de administração. 
d) Tem por subprincípio a liberdade de filiação.  
 
 
Questão 16 
A  doutrina majoritária trata sobre o princípio da autorregulamentação, também denominado 
princípio da  autonomia coletiva dos particulares e princípio da criatividade  jurídica das 
negociações coletivas. 
Quanto à  afirmativa acima é incorreto afirmar: 
a)  Tem por subprincípio a lealdade e a transparência. 
b) Tem pertinência com o enunciado o princípio da participação obrigatória dos sindicatos nas 
negociações coletivas.  
c) Tem pertinência com o enunciado o princípio da preponderância do direito coletivo sobre o 
individual.  
d) N.d.a. 
 
 
Questão 17 
O princípio da boa fé rege todo o direito e não diferentemente no que condiz com o direito das 
obrigações e dos contratos.   
Quanto à afirmativa acima de acordo com doutrina majoritária é incorreto afirmar: 
a) Em direito coletivo do trabalho o princípio  também é denominado de princípio lealdade. 
b) Não tem pertinência com a exigência jurisprudencial e doutrinária do   retrato fiel da situação 
econômica e da pauta de reivindicações dos trabalhadores.  
c) Em direito coletivo do trabalho o princípio  também é denominado de princípio da 
transparência. 
d) N.d.a 
 
 
Questão 18 
Há certos princípios que são assecuratórios do ser coletivo obreiro, ou seja, tratam sobre a 
própria existência do ser coletivo obreiro.  
De acordo com Maurício Godinho Delgado é incorreto afirmar: 
a)  Tem pertinência com a ideia de liberdade associativa. 
b) Tem pertinência com a ideia de liberdade sindical. 
c) Tem pertinência com a ideia de autonomia sindical 
d) Tem pertinência com a ideia de intervenviniência sindical.  
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Questão 19 
Há princípios que são  regentes das relações entre seres coletivos,ou seja, trata sobre a relação 
entre sindicatos, da categoria econômica e da categoria profissional.  
De acordo com Maurício Godinho Delgado é incorreto afirmar: 
a) Tem pertinência com a ideia de Interveniência Sindical na Normatização Coletiva. 
b) Tem pertinência com a ideia de lealdade e transparência. 
c) Tem pertinência com a ideia de criatividade jurídica. 
d) Tem pertinência com a ideia da equivalência dos contratantes. 
 
 
Questão 20 
Há princípios que são regentes entre normas coletivas negociadas e normas estatais, ou seja, 
coteja-se a existência entre as normas homônimas e as heterônomas.   
De acordo com Maurício Godinho Delgado é correto afirmar: 
a) Tem pertinência com a ideia da criatividade jurídica 
b)  Não tem pertinência com o princípio  da adequação setorial negociada. 
c) Tem pertinência com a lealdade. 
d) N.d.a. 
 
 
 
Disciplina: TC-1 
Professor:  Dra. Maria de Lourdes  
 
Questão 21 
Na fase de planejamento de um projeto de pesquisa, um tópico da maior importância é quando 
se apresenta o tema que se pretende estudar, provar ou desenvolver. O tema pode surgir de uma 
dificuldade prática enfrentada pelo pesquisador, da sua curiosidade científica ou de desafios 
encontrados na leitura de outros trabalhos. Outro ponto importante é a elaboração da 
justificativa. Com relação à justificativa, assinale a alternativa CORRETA: 
a) O aluno deve apresentar o título, acompanhado ou não por subtítulo. 
b) O aluno deve apresentar a contribuição que espera dar com os resultados da pesquisa. 
c) O aluno deve delimitar o tema que pretende pesquisar. 
d) O aluno deve encadear os objetivos de forma lógica, dando unidade ao tema. 
 
 
Questão 22 
Todo projeto de pesquisa deve conter as premissas ou pressupostos teóricos sobre os quais o 
pesquisador fundamentará sua interpretação. O referencial teórico, portanto, é a fase que se 
refere à existência de manifestações, problemas ou postulados a respeito do tema escolhido, com 
as posições e controvérsias existentes. Nesse sentido assinale a alternativa CORRETA: 
a) O referencial teórico servirá para se saber em que estado se encontra atualmente o problema, 
que trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as opiniões sobre o assunto. 
b) O referencial teórico oferece, previamente, algumas soluções prováveis para o problema 
apresentado. 
c) O referencial teórico deve apresentar como se pretende realizar a investigação. 
d) O referencial teórico apresenta os recursos financeiros a serem utilizados ao longo de todo o 
projeto. 
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Questão 23 
Em um trabalho acadêmico, como um projeto de pesquisa, devemos ter sempre a preocupação 
de fazer referências precisas às ideias, frases ou conclusões de outros autores, isto é, citar a fonte 
(livro, revista e todo tipo de material produzido gráfica ou eletronicamente) de onde são 
extraídos esses dados. Assim, na redação de trabalhos acadêmicos, a citação das fontes utilizadas 
deve obedecer às normas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Com relação às citações, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A citação indireta é a citação livre de um texto, baseada na obra do autor consultado. 
b) A citação direta com até três linhas deve ser usada no texto corrido, entre aspas duplas e com 
a mesma fonte do texto. 
c) A citação direta com mais de três linhas deve ser usada com recuo de 4 cm da margem 
esquerda, sem aspas e com fonte menor que a do texto. 
d) Na citação direta deve haver alteração por parte de quem elabora o trabalho acadêmico. 
 
 
Questão 24 
A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas 
em documentos, buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas existentes 
sobre um determinado assunto, tema ou problema. Constitui geralmente o primeiro passo de 
qualquer pesquisa científica. Em função disso, analise as seguintes afirmativas e assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) A escolha e a delimitação do tema constituem um ponto de grande importância no início da 
pesquisa bibliográfica, devendo este ser de acordo com as linhas de pesquisa do curso que o 
acadêmico frequenta. 
b) Outro passo importante é a compilação das obras, ou a reunião sistemática do material contido 
em livros, revistas, publicações avulsas ou trabalhos mimeografados. 
c) Não é preciso que o pesquisador interprete os dados coletados, uma vez que os dados falam por 
si. 
d) A redação da pesquisa bibliográfica varia de acordo com o tipo de trabalho científico que se 
deseja apresentar – pode ser uma monografia, uma dissertação, uma tese ou um artigo científico. 
 
 
 
Disciplina: Direito Processual Penal III 
Professor:  Ilídia Aparecida Silva 
 
Questão 25 
Em relação ao tema Citação no Direito Processual Penal, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. 
b) O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. 
c) Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência 
e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida no Código de Processo Civil. 
d) Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficará suspenso o 
processo, correndo o prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva. 
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Questão 26 
Em razão de não ser localizado para a citação pessoal, o réu foi citado por edital e constituiu 
advogado nos autos, fazendo o processo transcorrer normalmente. Um mês após ser 
constituído, o advogado renunciou ao mandado outorgado; o juiz intimou novamente o réu 
por edital para que comparecesse em juízo e constituísse novo advogado.  O acusado 
permaneceu silente. 
Nessa situação hipotética, de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal 
de Justiça, o juiz deverá 
a) declarar o réu revel e dar continuidade ao processo, nomeando defensor público ou dativo. 
b) intimar o acusado por hora certa. 
c) suspender o processo e a prescrição penal com efeito retroativo à citação editalícia. 
d) suspender o processo e manter o trâmite regular da prescrição. 
 
Questão 27 
Marlon, Wellington e Vitor foram denunciados pela prática de um crime de lesão corporal dolosa 
gravíssima em concurso de agentes. Após o recebimento da denúncia, o oficial de justiça 
compareceu ao endereço indicado no processo como sendo de residência de Marlon, mas não o 
encontrou, tendo em vista que estava preso, naquela mesma unidade da Federação, por decisão 
oriunda de outro processo. Marlon, então, foi citado por edital. Wellington, por sua vez, estava 
em local incerto e não sabido, sendo também citado por edital. 
Em relação a Vitor, o oficial de justiça foi à sua residência em quatro oportunidades, constatando 
que ele, de fato, residia no local, mas que estava se ocultando para não ser citado. Após certificar-
se de tal fato, foi realizada a citação de Vitor com hora certa. 
Considerando a hipótese narrada, o(a) advogado(a) dos acusados deverá alegar ter sido inválida 
a citação de 
a) Marlon, apenas. 
b) Marlon e Vitor, apenas. 
c) Vitor, apenas. 
d) Marlon, Wellington e Vitor. 
 
Questão 28 
Ministério Público ofereceu denúncia em face de José pela prática do crime de apropriação 
indébita. Encerrada a instrução, entende o promotor que José empregou fraude em momento 
pretérito ao crime, de modo que a posse do bem em momento algum foi lícita. Em razão disso, 
realiza aditamento à denúncia para modificar os fatos narrados e imputar o crime de estelionato. 
O aditamento é recebido e novas provas são produzidas. Após o promotor pedir a condenação de 
acordo com o aditamento, e a defesa, a absolvição, o magistrado condena José nos termos da 
imputação originária, que é menos grave. Diante do exposto, é correto afirmar, de acordo com o 
Código de Processo Penal, que, com o aditamento do Ministério Público, foi aplicado o instituto 
da: 
a) mutatio libelli, não podendo o magistrado condenar José na imputação originária. 
b) emendatio libelli, não podendo o magistrado condenar José na imputação originária. 
c) mutatio libelli, podendo o magistrado condenar José na imputação originária. 
d) emendatio libelli, podendo o magistrado condenar José na imputação originária. 
 
 

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

sem medo. 

 


