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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 Civil – Das Coisas II 

Professora:  Esp. Ronaldo Carvalho 

 

Questão 01 

Sobre o condomínio, responda as questões: 

I. No condomínio voluntário, cada condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as 

despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita. 

II. Se o condômino renunciar à sua parte ideal, poderá eximir-se do pagamento das despesas e dívidas da coisa. 

III. O condômino que assume o pagamento das dívidas do condômino renunciante adquire a sua parte ideal na 

proporção dos pagamentos que fizer. 

Assinale a correta: 

a) Todas as assertivas são verdadeiras. 

b) Todas as assertivas são falsas. 

c) Apenas a assertiva II é verdadeira 

d) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 

 

Questão 02 

Quanto ao condomínio, analise as seguintes alternativas e assinale a assertiva INCORRETA: 

a) Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na 

obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu 

quinhão na coisa comum. 

b) Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras de partilha de herança. 

c) Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 

d) As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão, e durante ela, obrigam o 

contratante, não tendo este direito a ação regressiva contra os demais. 

 

Questão 03 

Noemi acabou de adquirir um terreno situado na Avenida da Saudade. Ao lado do seu terreno, está situada a 

propriedade de Vitor que possui um vasto pomar. Ocorre que as raízes e os ramos das árvores estão invadindo o 

terreno de Noemi, assim como diariamente caem frutos em sua piscina. Incomodada com a situação, Noemi 

procura um advogado para orientá-la acerca de seus direitos. O advogado deve dizer a Noemi que ela: 

a) poderá cortar, até o plano vertical divisório, apenas os ramos das árvores que estão invadindo o seu terreno, 

sendo certo que os frutos que caem em seu terreno são de sua propriedade. 

b) poderá cortar, até o plano vertical divisório, tanto os ramos quanto as raízes das árvores que estão invadindo o 

seu terreno, sendo certo que os frutos que caem em seu terreno são de sua propriedade. 

c) não poderá cortar nem os ramos e nem as raízes sem expressa autorização de Vitor, sendo certo que os frutos 

que caem em seu terreno, por serem provenientes das árvores de Vitor, a ele pertencem. 

d) poderá cortar, até o plano vertical divisório, apenas os ramos das árvores que estão invadindo o seu terreno, 

sendo certo que os frutos que caem em seu terreno, por serem provenientes das árvores de Vitor, a ele 

pertencem. 

 

Questão 04 

Renata vem sofrendo grandes dificuldades em fruir com tranquilidade de sua chácara, por conta dos transtornos 

decorrentes de obras que vêm sendo realizadas na propriedade de seu vizinho, Evandro. Depois de anos de 

desleixo, com construções de integridade questionável, Evandro foi obrigado a realizar algumas dessas obras 

por imposição do poder público, para reparar inclusive violações à regulamentação ambiental aplicável àquela 

área. 

Sobre o caso, é correto afirmar que: 

a) por se tratar de obras justificadas por interesse público, não pode Renata pretender de Evandro indenização 

pelos prejuízos sofridos, mas poderá exigir a sua redução, ou eliminação, quando estas se tornarem possíveis; 

b) no tocante às construções de integridade questionável, ante o risco de ruína iminente, poderá Renata exigir de 

Evandro não somente a demolição ou reparação delas, mas também que lhe preste caução pelo dano iminente; 

c) se as obras no terreno de Evandro ensejarem curso de água para o terreno de Renata, ela poderá exigir que ele 

seja desviado ou que ela seja indenizada pelos prejuízos sofridos, independentemente de o novo curso de água 

lhe trazer algum benefício; 
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d)Renata poderá recusar que a tubulação subterrânea de serviços de utilidade pública destinada ao terreno de 

Evandro passe pelo seu terreno, salvo se ele comprovar que seja impossível proceder de outro modo. 

 

 

 

Disciplina: Direito Processual Civil IV 

Professora:  Ma. Roberta Favalessa Donini  

 

Questão 05 

Quanto a Teoria Geral dos Recursos, analise as assertivas abaixo: 

 

I - Os recursos pressupõem inconformismo, insatisfação com as decisões judiciais, e que buscam outro 

pronunciamento do Poder Judiciário a respeito das questões a ele submetidas, sempre na esfera superior, ou seja, 

tem que ser apreciado por outro Juízo, caracterizando assim, o duplo grau de jurisdição. 

II - Os recursos não têm natureza de ação e não criam um novo processo. Eles são interpostos na mesma relação 

processual, exceto o Agravo de Instrumento. 

III – EM REGRA, não se pode inovar nos recursos, matéria que não tenha sido objeto de discussão ou arguida e 

discutida anteriormente. Ou seja, não se pode inovar no recurso. 

 

Está correto: 

a) somente I e II. 

b) somente I e III. 

c) somente II e III. 

d) I, II e III. 

 

 

Questão 06 

Assinale a alternativa correta. 

a) Só cabe recurso contra pronunciamento do juiz que tenha algum conteúdo decisório, como decisões 

interlocutórias, sentenças e acórdãos. 

b) Cabe recurso contra pronunciamento do juiz e do Ministério Público, como interventor da lei, em conteúdos 

decisórios ou não. 

c) Cabe recurso contra pronunciamento do Ministério Público, que tenha algum conteúdo decisório, como 

decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, nos processos em que ele atua como fiscal da lei. 

d) Só cabe recurso contra pronunciamento do juiz, Ministério Público e serventuários da justiça em seus atos 

que tenham algum conteúdo decisório, como decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. 

 

Questão 07 

Antes da análise do mérito do recurso, deve-se haver a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso. Tais 

requisitos constituem matéria de ordem pública, motivo pelo qual devem ser examinados de ofício. São 

requisitos de admissibilidade do recurso, o contido em? 

 

a) são apenas o interesse recursal, a tempestividade, o preparo, a regularidade formal e a existência de fato 

extintivo ou impeditivo de recorrer. 

b) são o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo, a regularidade 

formal e a existência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer. 

c) são o cabimento, a legitimidade para recorrer e a tempestividade, contudo, na ausência de qualquer um deles, 

o Recorrente seja intimado para apresentar novo recurso, corrigindo o erro. 

d) são o cabimento e a tempestividade, apenas. 

 

Questão 08 

Analise as assertivas abaixo: 

I – possuem legitimidade para recorrer as partes do processo e os terceiros intervenientes.  

II – O Juiz em razão da Remessa Oficial.  

III – O advogado, na qualidade de mandatário da parte, porém, somente em relação aos honorários advocatícios.  

IV – O Ministério Público, seja como parte ou fiscal da lei.  
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Está incorreto o contido em: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) IV. 

 

 

Disciplina: Direito Processual Penal II 

Professor:  Me. André de Paula Viana 

 

Questão 09 

Em caso de ação penal de iniciativa pública condicionada:  

a) a ausência de representação impede o início do processo, mas permite a instauração de inquérito policial 

desde que mediante requisição judicial. 

b) o direito de representação deve ser exercido dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a 

saber quem é o autor do crime. 

c) o direito de representação é do ofendido, salvo nos crimes patrimoniais, que passa também ao cônjuge. 

d) o direito de representação deve ser exercido pela FUNAI, quando o ofendido é indígena. 

 

Questão 10 

A legitimidade para a propositura de ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do 

exercício de suas funções é:  

a) exclusiva do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido. 

b) concorrente do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à  

representação do ofendido. 

c) concorrente do ofendido, mediante representação, e do Ministério Público, mediante ação pública 

incondicionada. 

d) exclusiva do ofendido, mediante queixa. 

 

Questão 11 

Conforme o artigo 41, do Código de Processo Penal, “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. Portanto, a peça acusatória:  

 

a) precisa apresentar algumas das condutas alegadamente praticadas pelo agente. 

b) deve descrever os fatos ilícitos, ainda que não em sua totalidade. 

c) pode conter elementos que sejam prescindíveis, mas relevantes para a imputação. 

d) necessita trazer a descrição do comportamento delituoso de forma escorreita. 

 

Questão 12 

Nos crimes de ação penal de iniciativa privada,  

a) o perdão do ofendido somente é cabível antes do exercício do direito de ação. 

b) o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao 

que o recusar. 

c) a renúncia ao exercício do direito de queixa se estenderá a todos os querelantes. 

d) a renúncia é ato unilateral, voluntário e necessariamente expresso. 

 

 

Disciplina: Direito Individual do Trabalho 

Professor:  Me. Christiano Vitagliano 

 

Questão 13 

Assinale a alternativa incorreta no que condiz ao Direito do Trabalho: 

a) A denominação Direito do Trabalho é a mais adotada entre os doutrinadores. 

b) O Direito Coletivo do Trabalho tem por aspecto subjetivo a análise dos Seres Coletivos do trabalho. 

c) As Normas Regulamentadoras não são de conteúdo de análise do Direito Tutelar do Trabalho. 

d)  O Direito Internacional do Trabalho tem por estudo as normas da OIT.  
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Questão 14 

Assinale a alternativa correta quanto à presente afirmação:  

Estuda as normas de tutela da saúde do trabalhador à luz da psicologia do trabalho, a partir dos conceitos de 

subjetividade e de coletividade, bem como seus reflexos na atividade empresarial e na sociedade como um todo 

a) Trata-se de Direito Tutelar do Trabalho.   

b) Trata-se de Direito Coletivo do Trabalho.  

c) Trata-se de Direito Penal do Trabalho. 

d) Trata-se de Direito Internacional do Trabalho. 

 

 

Questão 15 

Assinale a alternativa correta: 

a) fontes materiais: representam a exteriorização das normas jurídicas, pressupondo-se um ato dotado de 

generalidade, abstração, impessoalidade e imperatividade; 

b) fontes formais: representam o momento pré-jurídico, o conjunto de fatores econômicos, políticos, 

sociológicos e filosóficos que levam à positivação do Direito. 

c) Instrumentos coletivos são fontes autônomas de Direito do Trabalho 

d) Sentença Normativa não se trata de fonte heterônoma.   

 

 

Questão 16 

No que condiz à taxonomia do Direito do Trabalho assinale a alternativa correta: 

a) O Direito do Trabalho tem o contrato de trabalho como um dos elementos justificantes para que prevaleça 

majoritariamente a posição de direito privado. 

b) A justificativa para considerar como direito público é que as normas do Direito do Trabalho são 

eminentemente dispositivas. 

c) Trata-se de Direito Misto segundo a qual o interesse coletivo da sociedade prevalece sobre o privado, 

perfazendo-se o ordenamento trabalhista com a finalidade de se proteger o empregado socialmente mais fraco, 

predominando, portanto, o interesse social. 

d) A corrente majoritária é que o Direito do Trabalho se trata de Direito Social.   

 

 

 

Disciplina: Mediação, Conciliação e Arbitragem 

Professor:  Me Mário César M Miranda 

 

Questão 17 

Quando as partes optam que a arbitragem seja feita por uma pessoa jurídica de direito privado constituída para 

esse fim, há a chamada: 

a) arbitragem institucional.  

b) arbitragem pessoal. 

c) arbitragem ad hoc. 

d) arbitragem apud acta. 

 

 

Questão 18 

Sobre o árbitro, assinale a alternativa correta. 

a) O árbitro não pode recusar a indicação para atuar em juízo arbitral.  

b) Cabe ao árbitro remeter as partes às vias judiciais para resolução de questões acerca da existência, validade e 

eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 

c) Tratando-se de compromisso arbitral, este será extinto se qualquer dos árbitros escolhidos pelas partes 

escusar-se do ofício antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado, expressamente, não 

aceitar substituto. 

d) Havendo acordo, o árbitro declara extinta a arbitragem e remeterá as partes às vias judiciais para 

homologação. 
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Questão 19 

Analise as afirmações abaixo e escolha a alternativa correta: 

I – A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a 

nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória. 

II - Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade 

e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 

III - O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por três testemunhas, ou 

por instrumento público. 

a) As alternativas I e II estão corretas.  

b) As alternativas I e III estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 

Questão 20 

São formas de convenção de arbitragem: 

a) pela cláusula compromissória e pelo juízo arbitral. 

b) pela cláusula arbitral e pelo juízo arbitral.  

c) pelo juízo arbitral e pelo compromisso arbitral. 

d) pela cláusula compromissória e pelo compromisso arbitral. 
 

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

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

conhecimento e experiência para conquistarmos nossos sonhos. 

 


