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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: 40 min. 
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Disciplina: Direito das Sucessões 

Professora: Esp. Juliana Maria Souza Murcia Soler 

 

Questão 01 

João da Silva, casado com Maria Lucia, sob o regime da comunhão parcial de bens, faleceu e deixou 

um imóvel por ele adquirido antes do casamento, usado como moradia do casal. Não há descendentes. 

Há um ascendente em primeiro grau vivo. Analisando o caso supra, assinale a alternativa correta: 

a) Maria Lucia terá direito a 50% do imóvel deixado por João da Silva, e tem o direito real de 

habitação. 

b) Maria Lucia terá direito a 1/3 do imóvel deixado, mas não terá direito real de habitação, devendo 

proceder a venda imediata para efetivar a partilha com os ascendentes. 

c) Maria Lucia terá direito a 1/3 do imóvel deixado, e tem o direito real de habitação. 

d) Por se tratar de bem incomunicável, Maria Lucia não participa da sucessão, mas tem direito real de 

habitação, cabendo ao ascendente a totalidade do imóvel. 

 

Questão 02 

Sobre os preceitos constantes no Código Civil a respeito do Direito das Sucessões, analise as 

assertivas. 

I – pode-se aceitar a herança parcialmente, sob condição ou a termo 

II – A sucessão abre-se no ultimo domicilio do falecido. 

III – são herdeiros necessários os descendentes e ascendentes apenas. 

IV - São herdeiros necessários: descendentes, ascendentes e o cônjuge. 

Está incorreto o que se afirma em: 

a) I, III e IV; 

b) I e III; 

c) I, e IV; 

d) I, II e III. 

 

Questão 03 

João, solteiro, sem descendentes ou ascendentes vivos, faleceu sem deixar testamento ou ato de 

disposição de ultima vontade. Deixou a importância de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) 

depositados em sua conta bancaria. João tinha os irmãos Joaquim e Paula. Contudo o irmão Joaquim, 

pai de Lucas, maior e capaz e de Tiago, menor, faleceu antes de João.  

Aplicando as regras da sucessão legitima, assinale a alternativa correta no tocante a partilha da herança 

deixada por João: 

a) a herança deverá ser partilhada em partes iguais, entre Paula, Lucas e Tiago, cabendo a cada 1/3 da 

herança. 

b) Paula herdara a herança de Pedro na totalidade. 

c) Lucas e Tiago receberão R$125.000,00 cada, o restante R$250.000,00 caberá a Paula. 

d) a herança deverá ser partilhada apenas entre Paula e Lucas, já que Tiago ainda é menor. 

 

Questão 04 

Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, 

decorrente do princípio conhecido como: 

a) Transmissibilidade imediata 

b) Saisine 

c) Herança instantânea 

d) Sucebilidade incondicional 
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Disciplina: Direito Previdenciário 

Professora:  Esp. Leilane Camargos 

 

Questão 05 

Até novembro de 2019 existiam dois tipos de aposentadorias básicas: Por idade ou por tempo de 

contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição os requisitos para o Homem eram: 35 anos 

de tempo de contribuição, 180 meses de carência, sem idade mínima. 

João, aos 55 anos de idade, completou 35 anos de tempo de contribuição em Outubro de 2019 e 

já tinha mais de 180 meses de carência.  

Com a Reforma da Previdência, em novembro de 2019, as regras mudaram e passou a existir 

outra modalidade de aposentadoria que é a programada. Para essa aposentadoria o Homem precisa ter 

pelo menos 15 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade. 

De acordo com o caso apresentado: 

a) João terá direito à Aposentadoria, mesmo após a vigência da nova lei, pelo princípio do Direito 

Adquirido. 

b) João não terá direito à Aposentadoria pelo princípio da Isonomia. 

c) João só teria direito à Aposentadoria se tivesse feito o pedido antes da Reforma da Previdência. 

d) João deverá esperar chegar aos 65 anos para ter direito à nova regra da Previdência. 

 

Questão 06 

Maria foi aposentada em 2015 com o valor de R$3.000,00 (Três Mil Reais). Em 2022 Maria está 

recebendo R$4.100,00 (Quatro Mil e Cem Reais). Inconformada Maria alega que seu benefício está na 

realidade diminuindo pois não acompanhou o salário mínimo. Nesse caso: 

a) Maria está correta. O Princípio da Irredutibilidade do Valor do Benefício garante que o benefício irá 

acompanhar (ser indexado) pelo salário mínimo. 

b) Maria está errada. O Princípio da Irredutibilidade do Valor do Benefício garante apenas que o 

benefício não vai diminuir.  

c) Maria está errada. O Princípio da Irredutibilidade do Valor do Benefício garante que o benefício 

não vai diminuir e além disso garante também que será atualizado. Se o fator de atualização foi 

aplicado ano a ano, o princípio foi adotado. 

d) Maria está correta. O Princípio da Isonomia garante que o benefício seja atualizado pelo salário 

mínimo. 

 

 

Questão 07 

Os benefícios assistenciais dividem-se em duas modalidades: o Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social (BPC) e os Benefícios Eventuais. A respeito do Benefício de 

Prestação Continuada, assinale a reposta correta: 

a) É devido à pessoa com deficiência, independente da renda da família. 

b) É devido ao idoso, que pelo Estatuto do Idoso, são os maiores de 60 anos, que tenham situação de 

vulnerabilidade; 

c) É devido ao idoso acima de 65 anos e à pessoa com deficiência que não tenham meios de prover sua 

própria subsistência ou de tê-la provida por sua família 

d) É devido à qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade, independente da idade ou de 

deficiência.  
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Disciplina: Direito Processual do Trabalho 

Professor:  Me Christiano Francisco da Silva Vitagliano 

 

Questão 08 

Assinale a alternativa incorreta quanto ao TST: 

a) Compõe-se de vinte e sete Ministros.  

b)  Os ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 

anos de idade.  

c) Para os ministros é necessário ter notável saber jurídico e reputação ilibada  

d) Os ministros devem ser nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria 

absoluta do Senado Federal. 

 

Questão 09 

Quanto ao TST assinale a alternativa incorreta: 

a) Consta em sua formação um terço dentre advogados.   

b) Quanto aos membros da OAB, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional 

c) Consta em sua formação membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de 

efetivo exercício,  

d) Consta em sua formação juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da 

carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior 

 

Questão 10 

Conforme texto constitucional é da competência da Justiça do Trabalho, salvo: 

a) as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 

administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

b) as ações que envolvam exercício do direito de greve 

c) os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, mandado de injunção,  quando o ato 

questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição 

d) as ações que envolvam exercício do direito de greve 

 

Questão 11 

 Compete à Justiça do Trabalho, salvo: 

a) Julgar habeas corpus, quando a matéria envolver pratica e de ato que mereça a analise de tipicidade 

penal, como por exemplo analisar justa causa no caso de denúncia.   

b) Julgar mandado de segurança que faça as vezes recursal.  

c) Julgar dano moral em ricochete, quando ocorra infortúnio 

d) Julgar terceirizações, quando o empregador é a empresa e que envolva subsidiariamente a 

Administração Pública.   

 

Disciplina: Direito Processual Penal IV 

Professor:  Me. André de Paula Viana 

 

Questão 12 

A respeito da teoria geral dos recursos e dos recursos penais em geral, assinale a opção correta. 

a) O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade prevê que a cada decisão judicial 

caberá apenas um único recurso. 
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b) No âmbito do STF, os embargos de declaração com caráter infringente opostos a decisão do relator 

não podem ser convertidos em agravo regimental com base no princípio da fungibilidade. 

c) O princípio do non reformatio in pejus não impede que o tribunal corrija a dosimetria da pena caso 

seja interposto exclusivamente recurso da defesa, sendo possível elevar a pena se constatado erro 

material na sua aplicação. 

d) Anulada a sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri após apreciação do recurso cabível, 

o segundo julgamento não se vinculará ao primeiro, de sorte que a pena poderá ser eventualmente 

maior que a primeiramente fixada. 

 

Questão 13 

Sobre o sistema de recursos previsto na legislação processual penal, é correto afirmar: 

a) Há previsão expressa no Código de Processo Penal de assinatura de termo de recurso por terceiro, 

na presença de duas testemunhas, caso o réu não saiba assinar seu nome. 

b) O princípio da fungibilidade recursal permite que o tribunal, excepcionalmente, receba recurso 

intempestivo, quando protocolado pelo réu. 

c) Na hipótese de julgamento pelo tribunal do júri, se a sentença do juiz presidente divergir das 

respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem, ao analisar recurso de apelação defensivo, 

determinará o retorno dos autos ao magistrado de primeiro grau para nova decisão sobre o tema. 

d) O Código de Processo Penal prevê hipótese de juízo de retratação após apresentado o recurso de 

apelação, sendo que se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, 

poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não podendo mais o juiz modificá-la. 

 

 

Questão 14 

Cabe recurso de ofício da sentença 

a) que conceder habeas corpus. 

b) que absolver o réu por inexistência do crime. 

c) de pronúncia. 

d) de absolvição sumária. 

 

 

Questão 15 

Antônio está preso e foi condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Ao ser intimado 

da decisão condenatória, assinou termo de renúncia ao direito de recorrer. O defensor legalmente 

constituído, porém, interpôs apelação. Diante disso, 

 

a) deve prevalecer a vontade do réu em não recorrer. 

b) deve ser processada a apelação. 

c) a apelação só deve ser processada depois de intimado novamente o réu, para ficar ciente de que seu 

defensor apelou da decisão condenatória. 

d) o advogado deve ser destituído, porque agiu em dissonância à vontade do réu. 

 

 

Disciplina: Direito Agrário 

Professor:  Me. Mário César M. Miranda 

 

Questão 16 

João, oficial de justiça, recebeu determinação judicial para que procedesse à busca e apreensão de 

determinado objeto que estava no interior da residência de Antônio. 

À luz dos balizamentos estabelecidos exclusivamente na sistemática constitucional e partindo-se da 

premissa de que foram cumpridas as exigências da lei processual, João: 
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a) pode cumprir o mandado em qualquer horário do dia ou da noite, independentemente do dia da 

semana; 

b) precisa cumprir o mandado durante o dia, independentemente do dia da semana; 

c) pode cumprir o mandado em qualquer horário do dia ou da noite, mas apenas em dias úteis; 

d) precisa ingressar na residência de Antônio com o consentimento deste último; 

 

 

Questão 17 

A liberdade de reunião é um direito constitucional que não se mostra absoluto, havendo uma série de 

condições para que possa ser exercido. 

Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. 

a) Não se pode exigir que o tempo de reunião seja limitado, uma vez que a associação pode ser 

formada por prazo indeterminado. 

b) Caso haja outra reunião anteriormente marcada para a mesma data e local, a reunião comunicada 

posteriormente não poderá frustrar a realização da primeira, ainda que seja organizada por grupo bem 

menor de pessoas. 

c) A Constituição permite que as autoridades públicas, pautadas no princípio da razoabilidade, 

decidam sobre a realização ou não da reunião. 

d) O direito de reunião não pode ser exercido nos locais públicos de grande circulação de pessoas ou 

veículos, sob pena de se violar a liberdade de locomoção. 

 

 

Questão 18 

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. 

 

 

Questão 19 

Assinale a alternativa que está em consonância com o texto da Constituição Federal Brasileira. 

a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante a noite, por 

determinação judicial. 

b) É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem judicial para fins de investigação criminal 

ou instrução processual penal. 

c) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtida, 

previamente, a devida autorização do órgão competente. 

d) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo 

vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 
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Disciplina: Diversidade Étnico-Racial, Gênero e Direitos Humanos 

Professor:  Ma. Luci Aparecida Souza Borges de Faria 

 

Questão 20 

Um dos grandes desafios do século XXI para tornar o mundo melhor é o de aprender a conviver com 

os outros, aceitar e respeitar os que são diferentes na cultura, na religião, nos costumes, na sexualidade 

etc. A intolerância, os preconceitos, as discriminações e o racismo, no entanto, vêm crescendo.  

Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar: 

a) O princípio de que todos os seres humanos são iguais, independentemente de sexo, cor da pele, 

orientação sexual, local de nascimento, valores culturais, existe de direito e de fato nas sociedades 

democráticas. 

b) Os neonazistas, os carecas, os arianos, entre outros, são grupos organizados que visam combater os 

preconceitos, sobretudo contra migrantes pobres. 

c) A xenofobia e a homofobia atingem em maior grau os indígenas, os negros e a mulher, considerados 

inferiores em determinadas sociedades. 

d) O racismo consiste numa tendência a desvalorizar certos grupos étnicos, sociais ou culturais, 

atribuindo-lhes características inferiores e manifesta-se na segregação e rejeição de valores culturais. 

 

 

Questão 21 

Com o fim da escravidão no Brasil, em 1888, a situação do negro sofreu bastante modificação. Mas, 

teria o negro passado a desfrutar as mesmas condições econômicas e sociais que os brancos desfrutam? 

Tudo parece indicar que não. O negro continua a ocupar um lugar inferior na hierarquia social, 

ganhando salários menores e vivendo em piores condições que a média da população. 

Com base no texto acima, é correto afirmar: 

I. O sistema de cotas para negros nas universidades, criado pelo Governo Federal, tem o objetivo de 

facilitar o acesso de negros de baixa renda ao ensino superior de qualidade. 

II. Segundo o Governo Federal não existe necessidade da criação de cotas, pois os negros possuem as 

mesmas condições e oportunidades dos demais segmentos da sociedade que almejam ingressar nas 

Universidades Públicas e Particulares. 

 

III. O sistema de cotas abre caminhos para que pessoas comuns tenham uma educação digna e de 

qualidade, independente de sua cor, de acordo apenas com sua capacidade intelectual. 

IV. Não existe diferença na hierarquia social entre negros e brancos, pois ambos recebem os mesmos 

salários. 

Está(ão) correta(s), apenas a(s) proposição(ões) 

a) II, III e IV                                                         

b) I, II e III                                                  

c) Apenas a proposição I                                      

d) IV e III 
 

 
 

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

Não há nada no mundo que se iguale ao amor de Deus. Ele é o escudo que está 
sempre nos livrando do mal. 

 


