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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. 

• Término da prova: 21h30min 

• Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Direito Civil – Das Obrigações I 
Professora:  Leilane Paula Camargos 

 

Questão 01 

Cabeça Branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Cabeça Branca empresta sua 

lancha para Maria Nova fazer fotos em um sábado de sol. Maria Nova deveria entregar a lancha para 

Cabeça Branca no final do sábado. Um ciclone inesperado atinge a região onde Maria Nova está 

fazendo fotos. A lancha é totalmente destruída. (Maria Nova sobreviveu e está muito bem). Nesse 

caso: 

a) É uma obrigação de restituir. O dono é o Cabeça Branca e perde o bem. A obrigação se resolverá.  

b) É uma obrigação de dar coisa certa. Maria Nova deverá pagar o equivalente mais perdas e danos 

c) É uma obrigação de restituir. Maria Nova deverá pagar o equivalente mais perdas e danos.  

d) É uma obrigação de dar coisa certa. A coisa se perde para o dono. Maria Nova deverá pagar apenas 

o equivalente. 

 

Questão 02 

Ana Gabriela contratou Gustavo Lima para cantar em seu casamento. As 4 horas da manhã do dia que 

antecedia o casamento, Gustavo Lima enviou uma mensagem pelo WhatsApp e disse que não iria mais 

cantar, pois café, amor e arte são duas coisas que não servem frio. Nesse caso: 

a) É uma obrigação de não fazer e Gustavo Lima deverá pagar perdas e danos 

b) É uma obrigação de fazer e Gustavo Lima poderá enviar o cantor da “Caneta Azul” para cantar em 

seu lugar 

c) É uma obrigação de fazer infungível, houve perda do objeto com culpa do devedor. Gustavo Lima 

responderá por perdas e danos. 

d) É uma obrigação de fazer infungível, houve recusa voluntária de cumprir a obrigação e Gustavo 

Lima deverá indenizar perdas e danos.   

 

Questão 03 

Maria Luiza deve entregar um Porsche 911 ano modelo 2022, Placa ZZZ-3321 para Ana Carolina. Um 

dia antes da entrega uma pessoa não identificada, risca a pintura do Porsche de fora a fora com uma 

tampinha de cerveja. Nesse caso: 

a) É uma obrigação de dar coisa incerta. Maria Luiza deverá entregar outro Porsche para Ana Carolina 

b) É uma obrigação de dar coisa certa. Houve deterioração do bem. Ana Carolina deverá receber o 

bem no estado que se encontra com abatimento no preço. 

c) É uma obrigação de dar coisa certa. Houve deterioração do bem. Ana Carolina poderá receber o 

bem no estado em que se encontra com abatimento no preço ou resolver a obrigação 

d) É uma obrigação de dar coisa certa. Houve deterioração do bem. Ana Carolina poderá receber o 

bem no estado em que se encontra com abatimento no preço ou resolver a obrigação. Deverá receber 

perdas e danos em ambos os casos. 

 

Questão 04 

Fulano deve entregar um carro popular para Beltrano até o dia 01/04/2022. Não há nenhuma 

estipulação no contrato sobre a escolha da prestação. Nesse caso: 

a) É uma obrigação de dar coisa incerta e a escolha pertence ao credor 

b) É uma obrigação de dar coisa certa e a escolha pertence ao devedor 

c) É uma obrigação de dar coisa incerta e tanto o credor quanto devedor podem escolher.  

d) É uma obrigação de dar coisa incerta e como não há nada estipulado no contrato a escolha pertence 

ao devedor.  
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Disciplina: Direito Constitucional III 
Professor:  Me. Mário César Martins de Miranda 

 

Questão 05 

De acordo com a Carta Magna, no âmbito da competência legislativa concorrente, a competência da 

União limitar-se- á a estabelecer normas gerais. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Nesse contexto, é 

correto afirmar que a superveniência de lei federal sobre normas gerais  

a) revogará a lei estadual apenas no que não lhe for contrário. 

b) suspenderá, na íntegra, a eficácia da lei estadual. 

c) suspenderá a eficácia da lei estadual apenas no que lhe for contrário. 

d) manterá a eficácia da lei estadual, ainda que esta contrarie dispositivos da lei federal, tendo em vista 

a independência entre os entes federativos. 

 

Questão 06 

Os Estados-Membros da Federação podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para 

se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais. A afirmação apresentada, 

segundo a disciplina constitucional relacionada à organização político-administrativa, é  

 

a) correta, exigindo-se para tanto a aprovação da população diretamente interessada, por meio de 

plebiscito, e do Congresso Nacional, por meio de lei complementar. 

b) incorreta, na medida em que fere o direito de secessão, o qual é um princípio da manutenção do 

vínculo federativo. 

c) parcialmente correta, já que os Estados-Membros da Federação não podem incorporar-se entre si, 

pois esta situação fere o equilíbrio da representação dos Estados no Senado Federal. 

d) parcialmente correta, pois os Estados-Membros da Federação não podem formar Territórios 

Federais, já que estes não são dotados de autonomia, e, por isso, não se compatibilizam com a estrutura 

administrativa dos Estados-Membros. 

 

Questão 07 

Féres, Deputado Federal, foi preso em flagrante pela prática de ato que configura crime de racismo. 

Nessa situação poderá o parlamentar continuar preso tendo em vista a disciplina das imunidades 

parlamentares Considerando a disciplina das imunidades parlamentares na Constituição da República, 

Féres 

a) poderia ter sido preso, uma vez que racismo constituiu crime inafiançável, devendo os autos, nesse 

caso, ser remetidos dentro de 24 horas à Câmara dos Deputados para que, pelo voto da maioria de seus 

membros, resolva sobre a prisão. 

b) não poderia ter sido preso, pois os membros do Congresso Nacional possuem imunidade formal 

desde a expedição do diploma. 

c) poderia ter sido preso, uma vez que racismo constitui crime inafiançável, porém, pela natureza do 

crime, não terá direito a foro privilegiado, devendo ser submetido a julgamento perante o Juiz do local 

do crime. 

d) não poderá ser processado por crime de racismo porque os Deputados Federais são invioláveis, civil 

e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. 

 

Questão 08 

O modelo federalista é uma forma de organização e distribuição do poder estatal que pressupõe a 

relação entre as esferas de governo federal e local, compondo os chamados entes federativos, todos 

dotados de autonomia. Apresenta-se como oposição ao unitarismo, de modo que haja a repartição de 

competências entre os entes que integram o Estado federado. 

A ordem jurídica estabeleceu elementos, no texto constitucional, que caracterizam essa forma de 

Estado. A partir das características da Federação brasileira, assinale a afirmativa correta. 
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a) A forma federativa de Estado autoriza a secessão de um ente federativo por meio de plebiscito 

popular ou referendum. 

b) A forma federativa de Estado é estabelecida por um pacto (ou tratado) internacional entre os estados 

soberanos. 

c) A forma federativa de Estado impõe a necessidade de existência de uma cláusula de garantia ao 

pacto federativo, tal como a chamada intervenção federal. 

d) Um vez que, na forma federativa, todos os entes federativos são autônomos, eles estão autorizados a 

representar a soberania do Estado em suas relações internacionais. 

 

 

Disciplina: Teoria Geral do Processo 

Professor:  Me. Christiano Francisco Vitagliano  
 

Questão 09 

Assinale a alternativa  que não tenha correlação direta, com a figura embrionária da atual  arbitragem: 

a) Progressivamente as partes foram substituindo a força pelo diálogo identificando as modalidades 

autocompositivas de uma solução de litígio. 

b) As partes conflitantes passaram a recorrer ao juízo de um terceiro, por elas eleito para solucionar o 

conflito. 

c) O terceiro que contribuiria para a solução do conflito é alguém de confiança das partes, que tenha 

moral sobre as partes 

d) A modalidade heterocompositiva de solução de litígio implica na figura de um terceiro que dá 

solução ao conflito e não os próprios envolvidos. 

 

 

Questão 10 

Assinale a alternativa incorreta, e/ou que não tenha correlação, com a figura da atual  jurisdição 

a) Aos poucos a sociedade foi procurando um terceiro solucionador do conflito antes uma autoridade 

religosa, mística e da comunidade, e depois aos poucos essas autoridades foram se afirmando como 

política. 

b) Com o tempo tendo maior organização societária  foi surgindo um pólo de poder político, o embrião 

do Estado, enquanto juiz.  

c) O Estado Juiz, a autoridade política passou a centralizar a solução dos conflitos, ao menos se as 

partes  não chegassem ela mesmo em um acordo. 

d) O uso da autotutela foi banido de nosso ordenamento jurídico por completo, cabendo o exercício 

jurisdicional.   

 
 

Questão 11 

Assinale a alternativa correta: 

a)As normas que regulam o processo legislativo, isso é a forma de criação das diversas espécies de lei 

se tratam de normas primárias. 

b)Há normas que são impositivas de condutas, elas proíbem ou autorizam comportamentos, essas 

normas podem se enquadrar em uma ambiente endoprocessual, e então essas normas serão de Direito 

Público 

c) O âmbito jurídico dos entes federativos, os quais atuam diretamente, ou de forma descentralizada 

recebe o nome dentro da dicotomia jurídica como direito privado. 

d) As relações jurídicas travadas pelos particulares disciplinadas pelo Estado Legislativo, como por 

exemplo uma relação contratual entre particulares se enquadra no que se denomina Direito Público. 
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Questão 12 
 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) São cogentes as normas jurídicas que devem ser cumpridas, sempre, independentemente da escolha 

daquele que lhes deva cumprimento 

b) O princípio da liberdade negocial é encontrado no direito processual, sendo possível celebrar 

negócios jurídicos alterando o procedimento ou mesmo modificando os poderes, ônus e deveres 

processuais. 

c) O direito de ação quando exercido estabelece um estado de sujeição de natureza processual. 

d) As regras sobre litigância de má-fé impõem verdadeiros ônus aos litigantes e terceiros que de 

alguma forma participem do processo. 

 

 

 

Disciplina: Direito Penal – Parte Especial I 

Professor:  Dr. Eliel Ribeiro Carvalho 

 

Questão 13 
 

Kayra, depois de uma briga com o namorado, resolve se suicidar. Como morava em uma 

fazenda, correu e subiu no muro de proteção da ponte para pular no rio. Depois de sentar sobre o muro 

Kayra passou a refletir sobre a sua vida e estava quase se desistindo do suicídio, quando chegou seu 

namorado e lhe perguntou: “não vai pular?” Kayra permaneceu calada. Nesse momento o namorado 

aproxima de Kayra e a empurra provocando a sua queda nas águas turvas daquele rio e, 

consequentemente, sua morte. Sobre esse fato hipotético, é correto afirmar: 
 

a) O namorado responderá por participação em suicídio na modalidade “prestar auxílio ao suicídio”. 

b) O namorado responderá por participação em suicídio na modalidade “instigar ao suicídio”. 

c) O namorado responderá pelo crime de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. 

d) O namorado responderá pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. 

 

 

Questão 14 
 

Gertrudes e Norabel namoram cerca de sete anos. Norabel sempre quis engravidar, porém, seu 

namorado nunca quis. Certo dia Norabel descobre que estava grávida e resolve contar ao namorado. 

Gertrudes, quando soube, tentou convencer Norabel a praticar aborto. Diante à resistência de Norabel, 

Gertrudes passou a ameaçar por fim no relacionamento até que Norabel resolveu a abortar. 

Conseguiram um medicamento abortivo, o qual foi injetado pelo próprio namorado, resultando na 

interrupção da gravidez. Diante este fato hipotético, assinale a alternativa correta. 
 

a) Norabel responderá por aborto consentido (artigo 124 do CP) e Gertrudes por provocar aborto com 

o consentimento da gestante (artigo 126 do CP).  

b) Norabel responderá por autoaborto (artigo 124 do CP) e Gertrudes por provocar aborto com o 

consentimento da gestante (artigo 126 do CP).  

c) Norabel responderá por autoaborto (artigo 124 do CP) e Gertrudes por provocar aborto sem o 

consentimento da gestante (artigo 125 do CP). 

d) Norabel não responderá por crime de aborto, pois, não praticou atos executórios e Gertrudes 

responderá por provocar aborto com o consentimento da gestante (artigo 126 do CP).. 
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Questão 15 
 

Ymara, Ludenulfo e Niracyldo, fazem pacto de morte, ou seja, acordaram em se suicidarem 

todos no mesmo momento. Para isto, os três entram em um cômodo onde ficavam vários botijões de 

gás de cozinha. De portas fechadas, Ymara e Ludenulfo, juntos, abrem as torneiras dos botijões. Os 

vizinhos, percebendo o forte cheiro de gás, chamaram os bombeiros, os quais arrombaram a porta e 

prestaram socorro aos suicidas. Apesar da rapidez dos bombeiros, Ymara veio a óbito. Ludenulfo e 

Niracyldo são socorridos e conseguem sobreviver. Ludenulfo não sofre lesões, porém Niracyldo 

sofre lesões corporais de natureza grave. Diante este fato hipotético, marque a alternativa correta. 
 

a) Ludenulfo responderá por homicídio pela morte de Ymara e Niracyldo, como não praticou atos 

executórios, não responderá por crime. 

b) Ludenulfo responderá por homicídio  culposo (quando não há a intenção de matar) pela morte de 

Ymara e Niracyldo responderá por participação em suicídio contra a vida de Ymara e por homicídio 

tentado contra Ludenulfo. 

c) Ludenulfo e Niracyldo responderão pelo crime de homicídio contra a vida de Ymara. 

d) Ludenulfo responderá por homicídio pela morte de Ymara e por homicídio tentado contra a vida 

de  Niracyldo; e, Niracyldo responderá por participação em suicídio. 
 

 

Disciplina: Introdução a Antropologia 

Professor:  Me. Mário Cézar M. Miranda 
 

Questão 16 

Com o desenvolvimento da Antropologia como disciplina, os campos de estudo e áreas de 

conhecimento se expandiram de maneira que é possível se especializar em um determinado tema de 

pesquisa, aprendendo mais sobre formas específicas de analisar este tema e ferramentas conceituais e 

metodológicas que possam auxiliar nesse processo analítico. Uma das áreas de estudo da Antropologia 

cultural de renome nas universidades brasileiras é a Etnologia. Com base nesse contexto, assinale a 

alternativa que indica o que os etnólogos estudam. 

Escolha uma opção: 
 

a) Os povos, comparando-se diferentes populações e compreendendo suas diferenças e semelhanças, 

envolvendo seus aspectos culturais, sociais e relação com meio ambiente. 

b) A linguagem, os signos, códigos e aspectos que envolvem a comunicação humana. 

c) A estrutura biológica corporal dos seres humanos, comparando suas composições e atribuindo 

características sociocomportamentais de acordo com a evolução dos corpos. 

d) As instituições sociais, de forma a compreender o papel de instituições como a família, a economia, 

a religião, a educação etc. 

 

Questão 17 

Inicialmente, a Antropologia cultural se desenvolveu nos Estados Unidos enquanto a Antropologia 

social se desenvolveu na Inglaterra e na França. Apesar de possuírem o mesmo campo de estudos, 

envolvendo sociedade e cultura, as antropologias social e cultural apresentam uma sutil diferença no 

foco de análise de seus objetos de estudo. Quais são essas diferenças? 

Escolha uma opção: 
 

a) A Antropologia social refere-se à análise das sociedades humanas, enquanto a Antropologia cultural 

pode referir-se a sociedades humanas ou animais. 

b) A Antropologia social é uma Antropologia formal e rígida, endossada pelos ingleses, enquanto a 

Antropologia cultural possui uma metodologia mais indutiva. 

c) A Antropologia social parte de uma perspectiva teórica evolucionista e a Antropologia cultural parte 

de uma perspectiva teórica funcionalista. 

d) A Antropologia social se dedica ao estudo das instituições sociais como a família; em contrapartida, 

a Antropologia cultural tem como foco o comportamento dos indivíduos. 
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Disciplina: Direito Empresarial I 
Professor:  Me. João Diamantino Neto 

 

Questão 18 
 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) considera-se empresário quem exerce, profissionalmente, atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

b) considera-se empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou 

artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, independentemente se o exercício da 

profissão constituir elemento da empresa. 

c) não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou 

artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 

constituir elemento da empresa. 

d) não se considera empresário quem exerce, habitualmente, atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços. 

 

 

Questão 19 

Assinale a alternativa correta: 

a) segundo o Código Civil, é considerado empresário, apenas a pessoa jurídica que exerce, de forma 

profissional, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. 

b) quem exerce atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, também é sempre 

considerado empresário, sem exceção. 

c) a atividade empresária pode ser exercida por pessoas jurídicas. 

d) o estabelecimento empresarial é composto unicamente de bens materiais (móveis e imóveis), que 

são reunidos pelo empresário ou sociedade empresária para o exercício da atividade empresarial. 

 

 

Questão 20 

É correto afirmar que: 

a) o empresário individual assume os riscos da empresa até o limite do capital que houver destinado à 

atividade, não respondendo com seus bens pessoais por dívidas pessoais. 

b) a lei assegurará tratamento igual à cooperativa e ao pequeno empresário, quanto à inscrição 

empresarial e aos efeitos dela decorrentes, já que ambos são empresários. 

c) é facultativa a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva 

sede, antes do início da sua atividade. 

d) a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da 

totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior 

salário-mínimo vigente no País. 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Barreiras e obstáculos existem para serem superados, e assim, aumentar nosso 

conhecimento e experiência para conquistarmos nossos sonhos. 

 


