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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 – Da Família 

Professora: Juliana Maria Souza Murcia Soler 

 

Questão 01 

Entram na comunhão os bens adquiridos na constância da sociedade conjugal, sob o regime da 

comunhão parcial:  

a) Apenas e exclusivamente os bens adquiridos a titulo oneroso por ambos os cônjuges. 

b) Pela herança recebida por qualquer dos cônjuges, mesmo que com clausula de incomunicabilidade. 

c) Os instrumentos de profissão pertencentes a cada um dos cônjuges, independente de qual deles que 

o exerça a profissão. 

d) Por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. 

 

Questão 02 

Acerca da presunção legal de paternidade, assinale a alternativa correta:  

a) Presumem se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos em 150 dias, pelo menos, 

depois de estabelecida a convivência conjugal. 

b) Presumem se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos em 180 dias, pelo menos, 

depois de estabelecida a convivência conjugal. 

c) Presumem se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos em 250 dias, pelo menos, 

depois de estabelecida a convivência conjugal. 

d) Presumem se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos em 240 dias, pelo menos, 

depois de estabelecida a convivência conjugal. 

 

Questão 03 

Assinale a alternativa correta no tocante ao reconhecimento dos filhos.  

a) O filho havido fora do casamento não pode ser reconhecido pelos pais. 

b) O reconhecimento dos filhos é irrevogável, podendo ser feito por testamento, no registro de 

nascimento, entre outras formas previstas em lei. 

c) O reconhecimento do filho pode ser revogado, mesmo quando feito por testamento. 

d) O filho maior pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor não pode impugnar o seu 

reconhecimento mesmo após sua maioridade. 

 

Questão 04 

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

I. O pacto antenupcial realizado por instrumento particular, nos termos do disposto no Código Civil é 

anulável. Contudo, será ineficaz se não lhe seguir o casamento. 

II. Regime de bens é o conjunto de regras que disciplina as relações econômicas dos cônjuges, quer 

entre si, quer entre terceiros, durante o casamento. 

III. Pode o cônjuge mediante autorização do outro, comprar, ainda que a crédito, as coisas necessárias 

à economia doméstica. 

IV. É licito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes 

aprouver. 

a) Esta correto apenas a afirmativa IV 

b) Esta correto as afirmativas II e IV 

c) Esta correto as afirmativas I e III 

d) Esta correto as afirmativas II e III 

 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019-1 

CURSO DE DIREITO – 9º PERÍODO 
 
Questão 05 

Acerca do reconhecimento dos filhos, assinale a alternativa correta: 

a) O reconhecimento voluntário (perfilhação) pode ser feito exclusivamente no registro de nascimento. 

b) O reconhecimento de filho pode ser voluntario (perfilhação) ou judicial (coativo ou forçado). 

Qualquer que seja sua forma o ato de reconhecimento é declaratório. 

c) O reconhecimento de filho feito por via de testamento é revogável. 

d) O filho maior pode ser reconhecido sem o seu consentimento. 

 

Questão 06 

JUCA e Tereza, ambos com 50 anos de idade, casaram-se em 20 de dezembro de 2003, sem que fosse 

celebrado pacto antenupcial. Naquela época o varão possuía em seu patrimônio um imóvel situado na 

rua X. Um ano após o casamento, Juca adquiriu outro imóvel, situado na rua Y, por escritura de venda 

e compra que em seguida foi registrada; Tereza ganhou R$100.000,00 (cem mil reais) em sorteio da 

Juca, recebeu por herança de sua mãe, um imóvel na rua W. Pertencem a ambos os cônjuges: 

a) O imóvel situado na rua Y e o dinheiro obtido em sorteio. 

b) Os imóveis situados nas ruas Y, K e W. 

c) Os imóveis situados nas ruas Xe Y e o dinheiro obtido em sorteio. 

d) O dinheiro obtido em sorteio e os imóveis situados nas ruas K e W. 

 

 

 

Disciplina: Direito Processual Civil V 

Professora:  Christiano Vitagliano 

 

Questão 07 
Há situações que a demora da tramitação processual exige a concessão de tutela provisória, baseada 

em uma cognição sumária.  Em outras palavras é possível tutela jurisdicional sem cognição exauriente.   

Quanto à afirmação acima é incorreto afirmar: 

a) A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

b) A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental. 

c) A tutela provisória requerida em caráter incidental depende do pagamento de custas. 

d) A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada. 

 

Questão 08 
Quanto à tutela provisória é INcorreto afirmar: 

a) Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória não conservará a eficácia durante o período 

de suspensão do processo. 

b) O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. 

c) A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da 

sentença, no que couber. 

d) Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu 

convencimento de modo claro e preciso. 
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Questão 09 
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Quanto à tutela de urgência e em conformidade com o CPC, assinale a alternativa incorreta: 

a) Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 

b) A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

c) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

d) A tutela de urgência de natureza antecipada pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. 

 

Questão 10 
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 

Quanto ao enunciado acima, uma vez concedida a tutela antecipada,assinale a alternativa: 

a) O autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de 

novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 05 (cinco) dias ou em outro prazo 

maior que o juiz fixar. 

b) o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação. 

c) Não realizado o aditamento o processo será extinto sem resolução do mérito. 

d) O aditamento dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. 

 

 

 

Disciplina: Direito Agrário 

Professor:  Me Mário César M. Miranda 

 

Questão 11 

É correto afirmar sobre discriminação de terras devolutas: 

a) Apenas pode ser feita por meio judicial. 

b) Seu fundamento jurídico é o domínio eminente que o Estado detém sobre todas as terras que estão 

situadas no território nacional, originariamente públicas, fato este que lhe outorga o poder de 

identificar suas terras devolutas. 

c) Compete exclusivamente à União promover ação discriminatória. 

d) Depois de verificada a condição de terra devoluta na ação discriminatória, o autor deverá ajuizar 

ação demarcatória. 

 
 

Questão 12 

Assinale a opção correta em relação ao imóvel rural. 

a) O imóvel rural de área compreendida entre um e quinze módulos fiscais é considerado pequena 

propriedade. 

b) A pequena propriedade rural bem como a média, legalmente consideradas, desde que seu 

proprietário não possua outra, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. 

c) O imóvel rural considerado legalmente como pequena propriedade rural pode ser objeto de penhora 

para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. 

d) São suscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária os imóveis rurais legalmente 

considerados como pequena e média propriedade rural. 
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Questão 13 

Não constitui requisito para verificação do cumprimento da função social da terra pelos imóveis rurais 

nos termos do Estatuto da Terra, Lei 4.504/64: 

a) favorecer o bem-estar dos proprietários e dos respectivos trabalhadores, bem como de suas famílias. 

b) respeito às disposições legais que regulam as relações de trabalho. 

c) assegurar a conservação dos recursos naturais. 

d) assegurar a qualidade dos produtos de origem agropecuária, seus derivados e resíduos de valor 

econômico. 

 

Questão 14 

De acordo com o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), é imóvel rural o prédio rústico 

a) de área contínua superior a 1 (um) hectare, de propriedade de pessoa física. 

b) de área contínua, situado fora da zona urbana do município. 

c) que, explorado direta e pessoalmente pelo agricultor e sua família, lhe absorva toda a força de 

trabalho, garantindo-lhe a subsistência e o progresso social e econômico. 

d) de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar a 

exploração agrícola, pecuária, extrativa, florestal ou agroindustrial. 

 

Disciplina: Direito Coletivo do Trabalho 

Professor:  Me. Christiano Francisco da Silva Vitagliano 

 

Questão 15 
Certo princípio tem pertinência com a exigência jurisprudencial e doutrinária do  retrato fiel da 

situação econômica e da pauta de reivindicações dos trabalhadores.  

Trata-se do princípio de direito coletivo laboral: 

a) Princípio da boa fé.  

b) Princípio da liberdade de fundação 

c) Princípio da liberdade de filiação. 

d) Tem pertinência com o enunciado o princípio da preponderância do direito coletivo sobre o 

individual.  

 

Questão 16 
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos 

individuais de trabalho e somente poderão ser modificados ou suprimidas mediante negociação 

coletiva de trabalho. 

O trecho acima diz respeito ao princípio de direito coletivo do trabalho: 

a) Tem por subprincípio a liberdade de fundação. 

b) Tem por  subprincípio a liberdade de administração. 

c) Tem por subprincípio a liberdade de filiação 

d) Trata-se do princípio da ultratividade, sendo que o texto celetista tangente à reforma trabalhista 

impede sua aplicação.  

 

Questão 17 
A atuação sindical no exercício da negociação possui inúmeras finalidades. Serve para consertação 

política, quando tem por objetivo o alcance de alianças de poderes; tem finalidade pacificadora, na 

existência de divergências de interpretação de determinada lei ou norma coletiva (autocomposição); 

tem função social, ao proporcionar o sentimento de pacificação com a obtenção de acordos de grupos 

organizados. 

 Quanto à  afirmativa acima é correto afirmar: 

a) Tem pertinência com o enunciado o princípio da participação obrigatória dos sindicatos nas 

negociações coletivas.  
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b) Tem pertinência com o enunciado o princípio da preponderância do direito coletivo sobre o 

individual. 

c)  Tem pertinência com o princípio da boa fé objetiva.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

Questão 18 
Esse atributo é de especial relevância, uma vez que numa relação entre entes coletivos não se deve 

instituir meras cláusulas contratuais, peculiaridade do ramo privado, mas sim normas que conjuguem 

os interesses comuns. 

 Quanto à  afirmativa acima é correto 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) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

Questão 19 
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.   

Neste sentido 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) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

Questão 20 
Determinado princípio advoga em favor da igualdade de tratamento dos sujeitos coletivos, por meio 

da elaboração de um estatuto que supra as lacunas do ordenamento jurídico, no sentido de tornar 

equitativo o relacionamento entre empregados e empregador.  

Assinale a alternativa correta 

a) Tem pertinência com a ideia da equivalência dos contratantes. 

b) O princípio da boa fé rege todo o direito e não diferentemente no que condiz com o direito das 

obrigações e dos contratos.  

c) Aplica-se ao direito coletivo o princípio da hipossuficiência 

d) Em direito coletivo do trabalho o princípio  também é denominado de princípio da transparência. 

 

 

 

Disciplina: TC-1 

Professor:  Dra. Maria de Lourdes  

 

Questão 21 

O objetivo geral de um projeto de pesquisa ou trabalho acadêmico é a expressão clara do que o 

pesquisador pretende conseguir através de sua investigação. Com relação aos objetivos específicos, 

analise as afirmações a seguir.  

I. Os objetivos específicos devem estar diretamente relacionados à delimitação do problema. 

II. Os objetivos específicos devem ser derivados do objetivo geral, devendo apresentar ações distintas 

que convirjam para este.  

III. Os objetivos específicos podem ser imediatos (os que se quer alcançar até o término da pesquisa) e 

mediatos (os que se pretende alcançar em um prazo maior, podendo se estender mesmo após a 

pesquisa).  
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IV. Os objetivos específicos devem ser derivados do objetivo geral e, em sua definição devem-se 

utilizar verbos no gerúndio. 

São CORRETAS as afirmações  

a) I apenas.  

b) II apenas.  

c) III apenas.  

d) IV apenas. 

 

Questão 22 

A pesquisa científica visa à interpretação de dados, o que torna imprescindível que a mesma tenha uma 

base referencial teórica, realizando-se uma revisão dos trabalhos já existentes sobre o tema abordado. 

Sobre o referencial teórico, analise as afirmativas a seguir:  

I. O referencial teórico é que possibilita fundamentar, dar consistência a todo o estudo.  

II. Tem a função de nortear a pesquisa, apresentando um embasamento da literatura já publicada sobre 

o mesmo tema.  

III. O referencial teórico não demonstra que o pesquisador tem conhecimento suficiente em relação a 

pesquisas relacionadas e a tradições teóricas que apoiam e cercam o estudo.  

IV. O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser pesquisado, sob o aspecto teórico 

e de outros estudos e pesquisas já realizados.  

A alternativa CORRETA é:  

a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.  

d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

 

Questão 23  

Citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. São trechos transcritos ou informações 

retiradas das publicações consultadas para a realização do trabalho e tem como objetivo esclarecer ou 

complementar o assunto apresentado. A respeito das citações no corpo de um trabalho científico, pode-

se dizer que citações diretas são aquelas que: 

a) Remetem para a justificativa do trabalho científico e sua importância para o mundo acadêmico. 

b) Dispensam citar a fonte em que foram retiradas, bem como a separação da citação por vírgula e 

entre parênteses. 

c) Transcrevem palavras textuais ou conceitos de autores sendo ditos por um segundo autor da fonte. 

d) É a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, usando exatamente as mesmas palavras 

do texto em questão. 

 

Questão 24  

A apresentação de textos, ideias, conteúdos e figuras de outra pessoa como se fossem próprios 

caracteriza plágio e, de acordo com a legislação brasileira, pode ser enquadrada na Lei dos Direitos 

Autorais (9.610/1998) como reprodução não autorizada de uma determinada obra original. Além disso, 

conforme o Código Penal (art. 184), a violação de direito autoral pode ter pena de 3 (três) meses a 1 

(um) ano, ou multa. Referente a plágio, analise as afirmativas a seguir:  

I. O plágio conceitual consiste na utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da 

original.  

II. O plágio parcial consiste na cópia de um trabalho inteiro, sem citar a fonte.  

III. O plágio integral consiste na utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da 

original. 

IV. O plágio conceitual é a “colagem” resultante da seleção de parágrafos ou frases de um ou diversos 

autores, sem menção às obras. 

A alternativa CORRETA é:  

a) Apenas a afirmativa I está correta.  

b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
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c) Apenas a afirmativa III está correta.  

d) Apenas a afirmativa IV está correta. 

 

 

Disciplina: Direito Processual Penal III 

Professor:  Ilídia Aparecida Silva 

 

Questão 25 
O juiz, ao proferir sentença:  

a) não poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da denúncia, por implicar violação 

ao princípio do contraditório; 

b) poderá dar nova definição jurídica ao fato, à vista de prova existente nos autos de circunstância 

elementar, não contida na queixa ou na denúncia, desde que não importe aplicação de pena mais grave; 

c) se reconhecer a possibilidade de nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente 

nos autos de circunstância elementar, não contida, explícita ou implicitamente na denúncia, remeterá 

ao Ministério Público cópias das peças a ela relativas, a fim de que ofereça nova denúncia; 

d) poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da denúncia ou da queixa, ainda que, em 

conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave. 

 

 

Questão 26 
Tício foi denunciado por homicídio doloso, por ter causado a morte de Alberto durante uma 

competição não autorizada de veículos. Ao término da instrução na primeira fase, restou demonstrado 

que o acidente ocorreu por imperícia de Tício. O juiz deve 

a) absolver Tício porque, pelo princípio da correlação/ congruência entre denúncia e sentença, não 

pode o juiz reconhecer o dolo eventual não provado. 

b) pronunciar Tício, pois denunciado por crime doloso contra a vida, o órgão constitucionalmente 

competente para decidir é o Tribunal do Júri. 

c) condenar Tício por homicídio culposo porque tem pena menos grave do que a do homicídio doloso. 

d) abrir vista ao Ministério Público para aditamento da denúncia, no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

 

Questão 27 
A citação é o ato oficial que dá ciência ao acusado sobre a existência de processo criminal, garantindo-

lhe a possibilidade de se defender das imputações que lhe são lançadas. A respeito do tema, assinale a 

alternativa incorreta sobre a citação em âmbito processual penal: 

a) A citação pode ser real ou ficta, a primeira quando feita pessoalmente ao acusado e a segunda 

quando houver presunção de que tenha tomado ciência das acusações que lhe são dirigidas 

b) A citação será realizada por meio de carta precatória quando o réu, em liberdade, residir em outra 

comarca, ou seja, fora do território de jurisdição do juiz competente para apreciar a ação penal 

c) A citação do militar é realizada por meio da expedição de ofício ao respectivo comandante da 

organização militar 

d) A citação do funcionário público será feita sempre pessoalmente por meio de mandado, sem a 

necessidade de notificação do chefe da repartição 

 

 

Questão 28 
A sentença autofágica ou de efeito autofágico, como podemos observar em uma das Súmulas do STJ 

é:  

a) Aquela em que o juiz reconhece que o fato é típico e antijurídico, porém não culpável, ou seja, o 

crime existe, mas não pode ser reprovado, não se aplicando pena ao réu. 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019-1 

CURSO DE DIREITO – 9º PERÍODO 
 
b) Aquela em que o juiz reconhece a tipicidade formal do delito, mas observa a existência de 

excludente(s) de antijuridicidade, absolvendo o réu, não existindo o crime.  

c) Aquela em que o juiz reconhece o crime e a culpabilidade do réu, mas julga extinta a punibilidade 

concreta.  

d) Aquela em que o juiz reconhece a nulidade do processo sem julgamento do mérito, anulando os atos 

processuais, determinando que se reinicie a instrução processual.  

 

 

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

sem medo. 

 


