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Leia estas instruções:  
 

1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 Este Caderno contém 50 questões de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos.  

3 
Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeição 

gráfica que impeça a leitura. Detectado algum problema, comunique-o 

imediatamente ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; não peça esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta na cor preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Conhecimentos Específicos           01 a 50 
 

01. Considere o excerto a seguir.  

Historicamente, o constitucionalismo brasileiro sempre teve grande dificuldade para 
limitar o exercício do poder político. Um dos elementos que contribuíram para essa 
situação foi a ausência de um Poder Judiciário com autonomia funcional para 
sustentar a supremacia constitucional. Ademais, as constantes interferências políticas 
em sua respectiva área de atuação, tanto durante o Império como na maior parte do 
Período Republicano, impediram a necessária defesa da autonomia do Direito contra 
governos despóticos e autoritários.  

STRECK, Lênio Luiz; TASSINARI, Clarissa; LIMA, Danilo Pereira. A relação direito e política : uma 

análise da atuação do Judiciário na história brasileira . Pensar, Fortaleza, v. 18, n. 3, p. 737-758, set./dez. 

2013.  

Com base no excerto, infere-se que 

A) a existência de garantias aos membros do Poder Judiciário é capaz de assegurar a sua 
atuação completamente independente das influências político-partidárias. 

B) o controle político do Poder Judiciário brasileiro foi responsável pela mitigada atuação da 
jurisdição constitucional, atrasando a incorporação do controle difuso e concentrado de 
constitucionalidade. 

C) o constitucionalismo contemporâneo abre a possibilidade de discricionariedade judicial, 
com a ponderação da necessidade de implementação de determinadas políticas públicas, 
consubstanciada no ativismo judicial . 

D) a atuação do Poder Judiciário é determinada pela política, e não pelo Direito, porque esse 
Poder tem a possibilidade de atuar mediante  a implementação de políticas públicas. 

 

02. O Direito é instrumento de controle social, devendo orientar o comportamento humano. 
Modifica-se, entretanto, conforme se modifica o espaço geográfico e temporal, o que  implica 
dizer que 

A) a atual proteção do direito dos transgêneros diz respeito a um movimento temporário, que 
busca tutela constitucional, mas ainda não conseguiu alcançá-la. 

B) o rol de direitos fundamentais previsto em nossa Constituição torna irrelevante o 
alinhamento partidário do Presidente da República, pois devem ser resguardados  os 
direitos ali estabelecidos. 

C) o casamento entre duas pessoas de mesmo sexo não encontra guarida no direito 
brasileiro, tendo em vista a inexistência de qualquer lei ou decisão judicial favorável.  

D) a igualdade de gêneros é um fenômeno que não atinge o direito brasileiro, porquanto há 
expressa previsão constitucional de que a mulher possui direito à li cença maternidade e o 
homem não. 

 

03. Considere o excerto a seguir. 

“Usualmente, contrapõe-se ao dever jurídico o direito como direito subjetivo, 
colocando este em primeiro lugar. Fala-se, no domínio do Direito, de direito e dever, 
não de dever e direito (no sentido subjetivo) como no domínio da Moral onde se  
acentua mais aquele do que este. Na descrição do Direito, o direito (subjetivo) avulta 
tanto no primeiro plano, que o dever quase desaparece por detrás dele [...]” 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito . Tradução de João Baptista Machado. Martins Fontes: São Paulo, 

2000. p. 140 

Com base no exposto,  

A) o direito subjetivo é um poder de vontade conferido pela ordem jurídica. 

B) o poder de apelar de uma decisão judicial desfavorável  está excluído do direito subjetivo.  

C) o direito subjetivo contém uma pretensão apenas quando puder ser exercido 
individualmente. 

D) o poder de vontade conferido pela ordem jurídica a alguém é o direito objetivo. 
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04. Considere o excerto a seguir.  

Os Princípios gerais de direito constituem uma reminiscência do direito nat ural como fonte 
[...]. Ou seja, não são elementos do repertório do sistema, mas fazem parte de suas regras 
estruturais, dizem respeito à relação entre as normas no sistema, ao qual conferem coesão.  

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito . São Paulo, Atlas, p. 247  

Assim sendo, no Direito brasileiro, os princípios 

A) prevalecem sempre sobre as regras, porquanto são eles que indicam o caminho a ser 
seguido pelo intérprete para chegar à melhor solução jurídica para o caso.  

B) possuem, enquanto designativos do conjunto de todas as regras estruturais do sistema, a 
obrigatoriedade jurídica inerente a todo o repertório normativo.  

C) ainda não podem ser considerados normas jurídicas, porquanto representam apenas 
vetores interpretativos, não tendo força para embasar uma decisão judicial.  

D) ainda que valorados, não impõem a promoção de um fim, pois não prescrevem 
comportamentos, mas modos de raciocínio e argumentação.  

 

05. Enquanto importante fonte do Direito, a Jurisprudência, considerada como o conjunto de 
julgados em um determinado sentido, tem, no direito brasileiro,  

A) força argumentativa para fundamentar uma decisão, uma vez que cada caso  concreto é 
individual, devendo-se ponderar em que medida se aplica o precedente.  

B) força vinculativa obrigatória, quando se trata de fato idêntico ao já decidido por tribunal 
superior em sede de Recurso Especial . 

C) força de criar novas regras, a despeito da existência de lei em sent ido contrário, em razão 
da aplicação da teoria precedentalista alemã. 

D) força de autoaplicabilidade na esfera administrativa, tendo em vista que é dado ao Poder 
Judiciário o poder de dizer o direito. 

 

06. Francisco, em seu perfil público da mídia social “Facebook”, tem o hábito de postar textos 
ofensivos que criticam, por motivos religiosos, a homossexualidade sem se referir a um 
indivíduo específico, o que termina por ofender Souza. Por sua vez, Lúcio, amigo de 
Francisco, apesar de não fazer essas postagens, concorda em seu íntimo com o conteúdo 
delas. Nessa situação,  

A) o motivo de crença religiosa de Francisco é suficiente para afastar a aplicação de outras 
normas jurídicas, uma vez que a Constituição Federal prevê a liberdade de crença e 
manifestação de pensamento. 

B) Lúcio, a despeito de concordar com as postagens, é ético, porque sua moral interna não 
interfere na publicização de seu pensamento.  

C) ao dar entrada em demanda judicial pleiteando a exclusão das postagens e indenização, 
Souza não obterá êxito, porquanto a manifestação do senhor Francisco não foi dirigida a 
indivíduo específico, mas a um grupo determinado.  

D) Lúcio é antiético, porque a ética exige a concordância interna com a conduta, mas age 
corretamente do ponto de vista jurídico.  

 

07. A discussão sobre o que vem a ser Justiça nunca cessa. Não há, até o momento, uma 
concepção única, que denote, pura e simplesmente, a abrangência do seu significado. Diz -se, 
portanto, que é uma expressão polissêmica. Dentre tantos significados, 

A) segundo a concepção de justiça meritocrática, tratam-se todos como iguais, levando em 
conta as oportunidades que cada um teve, compensando-se as diferenças através de 
cotas. 

B) segundo a concepção de justiça distributiva, tenta-se diminuir os sofrimentos que resultam 
da impossibilidade em que alguém se encontra de satisfazer suas necessidade s 
essenciais. 

C) segundo a concepção de justiça formal, tratam-se os seres não conforme critérios 
intrínsecos ao indivíduo, mas conforme pertença a uma ou outra  determinada categoria de 
seres. 

D) segundo a concepção de justiça da Lei de Talião, seria devida a alguém a punição 
conforme o agravo causado, consubstanciada na máxima “olho por olho, dente por dente” . 
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08. Maria, presidiária que cumpre pena em razão de condenação cr iminal com trânsito em 

julgado, ajuizou demanda pleiteando a permanência de seu filho lactente no presídio, durante 

o período de amamentação. Tal pleito se dá em razão de negativa administrativa do pedido 

pela direção do presídio, com base em lei estadual,  que disciplina que a amamentação 

deverá ocorrer em horários pré-determinados, 6 vezes ao dia, não podendo o bebê adentrar 

no recinto em que a mãe se encontra encarcerada, pois deve o aleitamento ocorrer em sala 

separada. No julgamento da demanda, caso o juízo se utilize da  

A) interpretação exegética, prevalecerá o estrito comando legal, devendo o bebê ser levado à 
mãe 6 vezes ao dia para amamentação.  

B) interpretação sistemática, a finalidade social do comando legal deverá ser invocada, 
conforme a norma constitucional que determina condições para que as presidiárias 
permaneçam com seus filhos durante o período de amamentação.  

C) interpretação teleológica, prevalecerá a aplicação conjunta de princípios constitucionais 
que permitirão conceber o ordenamento como um todo que se complementa, podendo o 
comando legal ser ampliado. 

D) interpretação gramatical, a análise do sentido lógico do comando legal será invocada, 
podendo haver ampliação do sentido da norma.  

 

09. No contexto do pós-positivismo, a “interpretação se revela, debaixo de semelhantes 

condições, um meio fácil de tornar a Constituição maleável e prover racionalmente, por via 

técnica, sem compromissos inibitórios de limitação jurídica rígida, os fins do Estado em toda 

a requerida e almejada amplitude” (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional . São Paulo: 

Malheiros, p.481). Conforme o direito brasileiro, de tal raciocínio decorre que   

A) a interpretação realizada pelo juiz, a despeito de poder elencar princípios importantes para 
a aplicação do direito, não pode contrariar a lei, porque essa é presumidamente 
constitucional, oriunda de processo democrático.  

B) a interpretação pode exceder os limites da lei, havendo a total abertura para intepretação 
contra legem, pois o mais importante para a concretização do direito é a argumentação. 

C) o procedimento interpretativo se move numa esfera de livres alternativas, que se acham 
demarcadas pela problemática da interpretação e não se deduzem de uma regra genérica.  

D) o processo hermenêutico admite a utilização de normas de sistemas estrangeiros, 
porquanto o direito deve ser interpretado sob uma perspectiva global, ampliando os 
horizontes da interpretação sistemática.  

 

10. A Nova Hermenêutica, a que costumam se referir alguns autores, foi capaz de distinguir 

princípios de regras, de modo que, para a doutrina e a jurisprudência dominante no direito 

brasileiro, 

A) as regras podem se opor a outras regras, conflito este que resultará na necessária 
exclusão de uma delas do ordenamento, distintamente dos princípios, cujo conflito com 
outro princípio será resolvido pela técnica da ponderação. 

B) os princípios possuem tão somente função interpretativa, ao indicar os caminhos para se 
chegar a uma solução para o caso concreto, enquanto, de seu turno, as regras estipulam 
obrigações, permissões e proibições.  

C) os princípios são superiores hierarquicamente às regras, por serem o alicerce do sistema 
jurídico e estarem fundados diretamente na Constituição . 

D) enquanto os princípios expressam abstração e generalidade, as regras determinam 
obrigações mais completas e precisas. 
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11. Segundo a Constituição Federal de 1988, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 

assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, a qual configura  

A) uma norma de eficácia plena, pois , embora haja a previsão de necessidade de lei 
regulamentadora, ela pode restringir o exercício do di reito individual ora instituído.  

B) uma norma de eficácia contida, porque, em parte, é autoaplicável e, em parte, pode ser 
restringida, desde que, nesse último caso, seja editada uma lei infraconstitucional. 

C) uma norma de eficácia limitada, porque, embora garantido, somente a lei poderá instituir 
os exatos termos em que o direito individual pode ser  exercido. 

D) uma norma de eficácia programática, que depende integralmente da edição de uma no rma 
infraconstitucional para adquirir eficácia. 

 

12. Horácio foi citado em reportagem de jornal a qual lhe atribuiu, antes do seu julgamento pelo 

Poder Judiciário, a prática de crime de injúria religiosa. A sentença judicial reconheceu a 

inexistência de fato criminoso praticado por Horácio. Nessa situação, prevalecerá, para 

Horácio, o mandamento fundamental expresso na Constituição, que prevê  

A) a liberdade de manifestação do pensamento, mesmo que ofenda outras pessoas, sendo 
vedado o anonimato. 

B) o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por d ano material, 
moral ou à imagem. 

C) a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos.  

D) a garantia de acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao 
exercício profissional. 

 

13. Yvone, funcionária de uma fábrica de produtos de limpeza, tem contato diário com produtos 

químicos potencialmente ofensivos à sua saúde. Após a constatação de um problema de 

saúde oftalmológico, solicitou a redução de sua jornada de trabalho e o afastamento da linha 

de produção, com o fito de evitar contato com produtos danosos e de preservar sua saúde. 

Segundo os direitos sociais previstos na Constituição,  

A) a redução da jornada de trabalho de Yvone e a previsão em convenção ou acordo coletivo 
autorizam que ela receba salário inferior ao mínimo. 

B) é obrigatória a permanência de Yvone no local indicado pelo empregador, se este já reduz 
os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de higiene e segurança.  

C) a despeito da redução de jornada de trabalho, o salário de Yvone é irredutível, face ao 
princípio da irredutibilidade salarial.  

D) é devido a Yvone o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, apenas enquanto estas perdurarem. 

 

14. Wolfgang, brasileiro naturalizado, detentor de mandato de vereador, é acusado de crime 

inafiançável praticado em seu país de origem. Com a acusação, a República Federativa do 

Brasil, administrativamente, cancela a naturalização de Wolfgang. Nessa hipótese,  o vereador 

A) não perderá o mandato, pois seus direitos políticos somente podem cessar quando a 
naturalização é cancelada por sentença transitada em julgado.  

B) perderá o mandato automaticamente, em virtude da cessação de seus direitos políticos.  

C) perderá o mandato apenas quando ocorrer a condenação criminal transitada em julgado 
em seu país de origem. 

D) não perderá o mandato, tendo em vista que a acusação autoriza apenas a suspensão da 
naturalização. 
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15. Valquíria, juíza de Direito, com dois anos e meio de exercício na atividade judicante, 

descumpriu a ordem cronológica dos processos a partir do seu ajuizamento e proferiu 
sentença em demanda que versava sobre revisão de contrato bancário de um conhecido seu. 
Em face disso, foi aberto procedimento administrativo contra a postura da magistrada, 
perante o tribunal ao qual ela se encontra vinculada. Ao fim do processo, o tribunal concluiu 
pela perda do cargo, decisão esta que 

A) está correta, uma vez que, não tendo sido adquirida a vitaliciedade no cargo, que é de três 
anos, Valquíria poderia perdê-lo por deliberação do tribunal ao qual está vinculada.  

B) está equivocada, tendo em vista que, após a vitaliciedade, Valquíria somente poderia 
perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. 

C) está equivocada, uma vez que, com a vitaliciedade, a perda do cargo depende de 
deliberação jurisdicional do tribunal a que a juíza estiver vinculada.  

D) está correta, pois, ainda que tenha alcançado a vitaliciedade, a decisão do tribunal pela 
perda do cargo da juíza pode se dar em processo administrativo.  

 

 

16. Pressionado pela mídia e pela sociedade, o Ministro da Saúde firmou contrato emergencial 

para aquisição de medicamentos que atendem aos pacientes portadores de doenças raras. 

Entretanto, após a assinatura do contrato e ainda durante sua vigência, o T ribunal de Contas 

da União (TCU) constatou que os valores praticados na compra dos produtos foram 

exorbitantes, porque adquiridos no exterior, quando existiam similares menos onerosos no 

mercado nacional. Nessa situação, pode o TCU, segundo a Constituição da República,  

A) julgar as contas do Ministro da Saúde e diante do prejuízo ao erário público , condená-lo à 
devolução dos valores, em razão da improbidade administrativa.  

B) apreciar as prestações de contas anuais do Ministro da Saúde mediante parecer prévio, 
indicando ao Poder Legislativo as razões da reprovação das cont as. 

C) aplicar multa proporcional ao dano causado ao erário aos responsáveis, em caso de 
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas. 

D) sustar diretamente o contrato, no caso de verificação das irregularidades, comunicando a 
decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.  

 

 

17. No direito brasileiro, o Controle de Constitucionalidade pode ser realizado por meio do 

controle difuso ou concentrado. Nesse contexto, as decisões que têm por fim afastar a 

aplicação de uma lei tida como inconstitucional  produzem eficácia 

A) erga omnes, quando proferidas por qualquer órgão jurisdicional, em sede de controle 
difuso, sem efeito vinculante relativamente aos dem ais órgãos do Poder Judiciário.  

B) erga omnes, quando proferidas pelo STF, em sede de controle concentrado, no bojo de 
ação direta de inconstitucionalidade, e efeito vinculante. 

C) inter partes, quando proferidas pelo STF, em sede de controle concentrado realizado no 
bojo de recurso extraordinário com repercussão geral.  

D) inter partes, quando proferidas por qualquer órgão jurisdicional , em sede de controle 
difuso, e efeito vinculante apenas à administ ração pública direta e indireta.   
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18. Conforme previsto na Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou 
por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas 
decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na 
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
Administração Pública Direta e Indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Nesse 
contexto,  

A) será causa bastante a justificar a edição de súmula vinculante, que poderá anular o ato 
administrativo que lhe contrarie, a relevante multiplicação de processos sobre questão 
idêntica, ainda que nenhum julgamento tenha havido sobre o assunto.  

B) a revisão ou o cancelamento da súmula apenas será possível por provocação dos 
legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade, sendo impossível de ofício.  

C) caberá reclamação, ao Conselho Nacional de Justiça, do ato administrativo ou da decisão 
judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar.  

D) a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre 
esses e a Administração Pública que acarrete grave insegurança jurídica.  

 
19. Conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública tem o dever de 

cumprir com os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 
Eficiência, do que se conclui que a Administração deverá 

A) tratar a todos indistintamente, exceto quanto aos cargos políticos, que deverão ter 
prioridade sobre a população em geral.  

B) garantir direitos que, embora não expressamente previstos em lei, deco rram de 
interpretação analógica. 

C) realizar apenas o que lhe é expressamente autorizado por lei.  

D) publicar, em jornais oficiais, todos os seus atos e contratos. 
 
20. Uma Secretaria Estadual de Cultura instaurou procedimento licitatório para contratação de 

empresa prestadora do serviço de organização de eventos. Na fase de julgamento das 
propostas, a comissão de licitação dispensou exigência contida no edital, que previa a 
apresentação, por cada concorrente, de um Plano de Organização de Eventos, com base nas 
datas festivas nacionais e estaduais. Indignada, a pessoa jurídica “ABCD Ltda” impugnou a 
decisão da comissão, pela via do Mandado de Segurança. Na hipótese, por meio de decisão 
judicial,    

A) será declarada a revogação do procedimento licitatório, convalidando -se, contudo, os atos 
pretéritos à dispensa do requisito, para rea lização de posterior licitação. 

B) será declarada a nulidade da decisão da comissão, em razão do descumprimento do 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório pela comissão. 

C) será mantida a decisão da comissão, tendo em vista que esta pode aplicar o pós-
positivismo e dispensar os requisitos que estejam em dissonância com a razoabilidade. 

D) será mantida a decisão da comissão, porque ainda que esta não possa dispensar o 
requisito editalício de per si, pode o Judiciário excluir a regra do edital por ilegalidade. 

 
21. A Sociedade de Propósitos Específicos “Arena dos Mares e Ventos Concessões e Eventos 

S.A.” foi criada em virtude da pactuação de parceria público -privada entre o Poder Público e 
pessoa jurídica de direito privado, com o fito de sediar jogos de futebol. Par a manter seus 
compromissos financeiros em dia, a referida SPE vem promovendo alguns eventos esportivos 
e não esportivos em suas dependências, locando espaços bem como explorando o serviço de 
estacionamento. Conforme a Lei n.º 11.079, de 2004,   

A) configura descumprimento do contrato firmado a realização de eventos que não estejam 
estritamente vinculados ao objeto principal do bem. 

B) é lícita a locação de espaço em suas dependências, como forma de auferir remuneração 
alternativa, desde que prevista essa possibilidade no contrato. 

C) na modalidade de concessão patrocinada, como é o caso, o serviço prestado pelo 
particular locatário do espaço adquire a feição de serviço público concedido.  

D) na concessão administrativa, como é o caso, a repartição de riscos en tre as partes 
determina que o Estado assuma eventuais prejuízos do locatár io do espaço. 
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22. Foi editado decreto expropriatório declarando de utilidade pública o terreno de propriedade 

de Xavier. Entretanto, não foi incluída pequena faixa de terra de dois metros de largura por 

duzentos metros de comprimento. Após indagar à Administração se a faixa de terra poderia 

ser incluída na desapropriação, tendo em vista que a sua utilização seria completamente 

inviável, a autoridade competente respondeu que a área út il à Administração já havia sido 

incluída no decreto e não havia interesse em incluir a faixa de terra citada. Nesse caso, 

segundo o Direito Administrativo Brasileiro,  

A) haverá direito de extensão, sendo a Administração obrigada a incluir a faixa de terra na 
desapropriação e indenizar a área indicada. 

B) a Administração Pública está desobrigada de incluir a faixa de terra, por estar limitada a 
atender o estrito interesse público.  

C) a Administração Pública deverá incluir a faixa de terra na desapropriação, por se tratar de 
desapropriação por zona, vedada no direito brasileiro.  

D) haverá nulidade do processo de desapropriação, pois é vedado à Administração 
desapropriar apenas parte de uma propriedade.  

 

 

23. O servidor Yves, detentor de cargo efetivo há cinco anos, estável no serviço público, foi 

flagrado adulterando o relógio de ponto para ocultar os seus constantes atrasos ao serviço. 

Foi instaurado processo administrativo disciplinar contra o servidor, que concluiu pela perda 

de sua estabilidade. Com base no direito brasileiro,   

A) a decisão não pode prevalecer, uma vez que o servidor estável só pode perder a 
estabilidade em virtude de sentença judicial transitada em julgado.  

B) a decisão deverá prevalecer, pois há possibilidade de perda de estabilidade por meio de 
processo administrativo disciplinar.  

C) a decisão não pode prevalecer, pois não há, dentre as penas previstas para infrações 
funcionais, a perda de estabilidade.  

D) a decisão deverá prevalecer, e o servidor só adquirirá nova estabil idade após avaliação 
periódica de desempenho a ser realizada no prazo mínimo de cinco anos.  

 

 

24. A pessoa jurídica “GXYZ Ltda”, de direito privado, em virtude de benefícios instituídos pela 

Lei de Incentivo à Cultura, captou recursos públicos para a rea lização de obra 

cinematográfica que abordaria acontecimentos históricos no Brasil. Ultrapassado o prazo 

máximo concedido pela Administração Pública para a realização da obra e para a prestação 

de contas dos gastos realizados, sem que nenhuma delas tenha ocor rido, foi ajuizada ação 

de improbidade administrativa contra o proprietário da pessoa jurídica. Durante o trâmite do 

processo, a obra cinematográfica foi lançada nos cinemas, tendo -se concluído pela 

improcedência da demanda. Isso foi possível porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça,  

A) um ato de improbidade somente resta caracterizado quando comprovado o efetivo dolo, o 
enriquecimento ilícito e o dano econômico ao patrimônio público.  

B) o rol de atos de improbidade é taxativo, não estando elencado dentre eles o atraso na 
entrega de obra cinematográfica com captação de recursos públicos.  

C) a realização posterior da obra cinematográfica, ocorrida durante o trâmite do processo, 
elidiu o ato de improbidade administrativa.  

D) um particular não pode ser condenado isoladamente por improbidade administrativa sem 
que haja participação de agente público no suposto ato ímprobo.  
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25. Ao se dirigir a seu trabalho, Carla, que estava dentro de um ônibus, sofreu uma queda, após  

freada brusca do motorista, que tentou livrar um grande buraco na pista, o qual, por sua vez, 

poderia ter causado a morte de todos os passageiros. Como estava grávida, com 7 meses de 

gestação, a queda induziu ao parto antecipado, no mesmo dia, vindo o fet o a óbito, dias 

depois, em consequência do acidente. Em virtude de tais acontecimentos, Carla ajuíza 

demanda de responsabilidade civil em face da concessionária de transporte público. Segundo 

o Supremo Tribunal Federal, a referida concessionária  

A) responderá objetivamente, com base no art. 37, §6º, da Constituição, pelos danos 
ocorridos em função da sua atividade.  

B) responderá subjetivamente, por se tratar a concessionária de pessoa jurídica de direito 
privado, prevalecendo a responsabilidade prevista no Código Civil. 

C) responderá objetivamente, com base no Código de Defesa do Consumidor, por não se 
tratar de relação administrativa.  

D) responderá objetivamente, sem responsabilidade quanto ao óbito do feto, por não ter 
relação direta com o acidente. 

 

 

26. A lex patriae, tradicionalmente, é a regra de conexão para estabelecer o direito aplicável ao 

estatuto pessoal. Contudo, desde a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(LINDB), de 1942, o Brasil adotou o critério da lex domicili para definir o conflito de normas 

em relação ao estatuto pessoal do estrangeiro. Ainda assim, restam exceções às quais se 

aplica o critério lex patriae. Esse critério é encontrado, por exemplo, no art. 7
o
 da LINDB, 

A) cujos parágrafos 3
o
 e 4

o
 estabelecem que, em se tratando de regime de bens, será 

aplicável a regra do país de origem dos nubentes.  

B) o qual estabelece as autoridades consulares brasileiras como competentes para celebrar 
casamentos e demais atos de registro civil para brasileiros  em qualquer parte do mundo. 

C) cujo parágrafo único preconiza que as regras acerca dos impedimentos matrimoniais 
aplicáveis será a do país de origem do estrangeiro.  

D) o qual estabelece que o casamento de estrangeiros poderá ser celebrado por autoridades 
consulares e diplomáticas do país de ambos os nubentes.  

 

 

27. Fagundes, após sofrer grave acidente, teve morte encefálica diagnosticada. Considerando 

que, em vida, ele manifestou, em diversas ocasiões, a opção pela doação de seus órgãos, a 

família passou a ter dúvidas se ela poderia ter a palavra final nessa decisão. Diante do 

impasse, resolveu consultar um advogado para esclarecer a questão. De acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, vigora, no tocante a doação de órgãos,  

A) o princípio da manifestação expressa do doador de órgãos em vida, que prevalece sobre a 
vontade dos familiares, revogando o art. 4º da Lei n. 9.434/97.  

B) o sistema da doação presumida, conforme a Lei 9.434/97, pelo que, diante do silêncio do 
eventual doador, presume-se a intenção da doação de órgãos. 

C) o sistema da doação consentida, conforme o art. 14 do Código Civil, pelo que a família tem 
a última palavra nessa circunstância.  

D) o princípio do consenso afirmativo, conforme o art. 14 do Código Civil, que estabelece a 
manifestação de vontade do doador prevalecente sobre a da família.  
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28. Junqueira possui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada que atua no campo 

de construções e reformas – a Junqueira EIRELI. A EIRELI foi constituída em 2013, mas 

Junqueira já vinha trabalhando há alguns anos nesse ramo e, no início dos anos 2000 , 

aventurando-se com um sócio, fora de seu estado de origem, levou um considerável prejuízo 

que conduziu a pessoa jurídica inicialmente formada por ele e seu sócio à falência. Diante 

disso, Junqueira resolveu resguardar o seu patrimônio pessoal na EIRELI. Evidentemente, o 

evento falimentar ainda hoje gera consequências danosas à vida financeira de Junqueira, 

preocupando-o especialmente no tocante à possibilidade de fornecedores que não foram 

pagos durante o infortúnio requererem o bloqueio de bens da nova pessoa jurídica. A 

preocupação externada tem sentido, pois, no ordenamento jurídico brasileiro, a 

desconsideração inversa da personalidade jurídica  

A) está sujeita a critérios diversos dos estabelecidos no art. 50 do Código Civil, no caso de 
demonstração do abuso da personalidade. 

B) é uma medida regular que visa atingir o patrimônio da empresa em decorrência de dívidas 
contraídas por um dos sócios quando sua personalidade for obstáculo ao pagamento dos 
débitos. 

C) ocorre quando há prova inconteste de fraude ou de prática de atos manifestamente ilícitos 
contra terceiros, por parte de seus sócios.  

D) pode ser utilizada com regularidade nas hipóteses em que inexistam dúvidas de intenção 
de lesar credores, mesmo que os bens do sócio devedor sejam capazes de sald ar a dívida. 

 

 

29. Ednardo possui um lustre de cristal no valor de R$ 100.000,00 reais. Essa peça é a menina 

dos olhos da decoração de sua mansão. Apesar de seu aspecto luxuoso, o lustre tem a 

função primordial de iluminar adequadamente o ambiente da sala de estar. Nesse caso, em 

relação ao lustre, as lâmpadas são consideradas  

A) partes integrantes e a sua separação prejudicará a utilização do bem jurídico principal.  

B) benfeitoria voluptuária e permitem a adição do luxo à coisa principal por meio do lustre .  

C) pertenças, posto que, sem integrarem a coisa principal, facilitam a sua utilização.  

D) benfeitorias úteis, visto que incrementam a utilização da coisa principal . 

 

 

30. José Carlos, durante 15 anos, exerceu posse mansa, pacífica e de boa -fé sobre um imóvel 

incrustado num terreno de 300 m
2 

no município de Natal, não possuindo outro imóvel de sua 

propriedade. Levando-se em consideração que ele nunca procurou regularizar a situação do 

imóvel, quando da sua morte, a transmissão dessa posse para seus herdei ros e legatários  

A) não ocorrerá e o possuidor novato terá de demonstrar todos os requisitos da posse para 
efeitos legais, desconsiderando o antecessor.  

B) ocorrerá de pleno direito, pelo que tanto a título universal quanto a título singular não se 
permitirá a recusa da união de sua posse com a do antecessor para efeitos legais. 

C) ocorrerá com os mesmos caracteres da posse estabelecida por José Carlos, sendo a 
sucessão da posse a título universal imperativa e a acessão a título singular facultativa.  

D) não ocorrerá de pleno direito, restando aos herdeiros e legatários apenas a faculdade de 
unir a sua posse com a do antecessor, como qualquer acessão a título singular.  
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31. Adenúbio recentemente completou 16 anos de idade, passando a tomar mais consciênci a das 

coisas da vida. Achando oportuno, a família do jovem conversou com ele sobre a herança 

decorrente da morte de seu pai, que ocorreu quando Adenúbio tinha 2 anos. Ele passou a ter 

conhecimento, por exemplo, de que era dono de um carro clássico guardado a sete chaves 

que fazia parte do acervo sucessório. Ocorre que, inquieto, como é natural da idade, 

Adenúbio resolve se desfazer do automóvel por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O 

adquirente chegou a questionar a idade do rapaz, preocupado com a segura nça daquela 

negociação, ao que ele respondeu que já tinha mais de 18 anos. Pouco tempo depois, em 

pesquisa na internet, acabou descobrindo que aquela era uma edição especial de fabricação 

daquele carro e que era peça de colecionador que valia pelo menos o dobro do valor pelo 

qual foi vendido. Diante disso, o jovem resolveu buscar a anulação do negócio jurídico, 

alegando sua realização, sem assistência, por um indivíduo relativamente incapaz. Essa 

situação de Adenúbio costuma ser utilizada como exemplo de um  exercício abusivo de direito 

denominado 

A) venire contra factum proprium, caracterizado pela contradição entre dois comportamentos 
sucessivos do agente. 

B) tu quoque, que é a busca da salvaguardada de uma norma jurídica que já foi violada pelo 
agente em primeiro lugar. 

C) supressio, que é o surgimento de um direito pelo seu não exercício que gera leg ítima 
expectativa na outra parte da redução do conteúdo convencional.  

D) duty to mitigate the loss , pelo qual o credor tem o dever de atuar no sentido de não 
agravar a situação do devedor.  

 

32. Nino conhece Nina em um encontro casual. Ambos têm Síndrome de Down e são 

reconhecidos, no meio social, por sua independência e sua desenvoltura nas relações 

cotidianas. Os dois se apaixonam e resolvem começar uma vida em comum, adiantando os 

procedimentos para a oficialização do casamento. Nessa situação específica, o casamento 

realizado entre Nino e Nina sem a devida assistência será  

A) válido, visto que, nessa circunstância, pode ser estabelecido pela manifestação de 
vontade dos nubentes ou por meio de seu responsável ou curador.  

B) nulo, pois o enfermo mental sem necessário discernimento para os atos da vida civil não 
tem capacidade para este ato.  

C) anulável, porquanto, no caso, eles eram incapazes de consentir ou manifestar, de modo 
inequívoco, o consentimento. 

D) ineficaz, uma vez que a pessoa com deficiência será submetida a curatela e uma hipótese 
concreta da necessidade de curatela é a celebração do casamento, por envolver r egime de 
bens. 

 

33. João e Maria se separaram e não existe qualquer conflito entre eles em termos de divisão de 

bens nem no tocante à pretensão do divórcio. No entanto, eles têm um filho menor de idade, 

pelo que estão obrigados a procurar o Poder Judiciário para obter o bem de vida desejado. 

Esse exemplo é uma evidência da 

A) atuação jurisdicional para a resolução pacífica de conflitos, único meio de se obter a 
pretensão do casal. 

B) substituição da vontade das partes pela vontade da lei no caso concreto.  

C) criação de uma nova situação jurídica que só é possível diante da intervenção do Poder 
Judiciário. 

D) não essencialidade do caráter substitutivo da jurisdição.  
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34. Quando se trata de ação monitória, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que 

“condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em 

favor do réu, de multa de até dez por cento do valor da causa” . Esse dispositivo é um claro 

exemplo da eleição do princípio da boa-fé objetiva processual como norte axio lógico do CPC. 

Esse princípio  

A) tem como marca ser decorrência de uma espécie normativa fechada.  

B) emerge como cláusula geral inapta a produzir efeitos entre as partes do processo.  

C) consagra a ideia de que é inadmissível ao autor adotar uma postura contraditória em juízo. 

D) importa a consciência do agente acerca da prática de determinado ilícito.  

 

35. Aldair ingressa com ação de despejo baseado no § 1
o
 do art. 59 da Lei 8.245/91, portanto, 

com uma clara necessidade de proteção de sua posse que se tornou precária. Nessa 

situação, o Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de concessão da tutela 

provisória baseada na evidência 

A) sem a necessidade de exaustão das provas na petição inicial, podendo uma audiência de 
justificação prévia colher as provas necessárias.  

B) quando as alegações de fato puderem ser demonstradas testemunhalmente, mesmo sem 
indício documental. 

C) quando as alegações de fato estiverem baseadas em julgamentos anteriores do tribunal 
competente. 

D) sem necessidade de demonstração de perigo ou risco para o processo ou para o direito 
invocado pela parte. 

 

36. Atualmente, o sistema de provas adotado no ordenamento jurídico brasi leiro é o da 

persuasão racional (livre convencimento motivado). Nesse contexto, diante de um processo 

de negativa de paternidade, é coerente com esse sistema de valoração da prova a 

possibilidade de o juiz 

A) estar vinculado a uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.  

B) afastar o resultado do laudo pericial de DNA com fundamento no fato de que não confia na 
ciência. 

C) desconsiderar uma testemunha em decorrência de considerá-la um homem não confiável.  

D) estar livre para apreciar a prova, no sentido de não estar condicionado à valoração 
abstrata feita pela lei.  

 

37. Admita-se a situação em que a parte autora obtém a seu favor sentença que condenou a 

parte ré a pagar a quantia de R$ 30.000,00 a título de danos morais e mate riais em virtude de 

ato ilícito. Sabendo-se que a referida decisão foi devidamente impugnada no prazo recursal, 

recurso este não recebido em seu efeito suspensivo, a execução desses valores será 

realizada na mesma forma do cumprimento definitivo, sujeitando-se a regime peculiar que 

inclui 

A) a iniciativa e a responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for 
reformada, a reparar os danos que o executado tiver sofrido.  

B) a manutenção de seus efeitos, ainda que sobrevenha decisão que modifique o u anule a 
sentença objeto da execução. 

C) a ineficácia de seus efeitos se a sentença objeto de cumprimento de sentença for 
modificada ou anulada, mesmo que apenas em parte.  

D) a inexistência de impugnação ao conteúdo do cumprimento de sentença, estando 
excluídas, neste momento, as alegações do art. 525 do CPC.  
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38. Segundo o art. 995 do Código de Processo Civil de 2015, caput, salvo disposição legal ou 

decisão judicial em sentido contrário, as decisões judiciais não têm seus efeitos obstados 

pela interposição de recurso. Entretanto, a apelação merece atenção especial nesse condão 

uma vez que o diploma processual civil prevê que a  

A) revogação do art. 14 da Lei de Ação Civil Pública retira o efeito suspensivo nessa 
hipótese. 

B) apelação, por força do art. 1.012, possui o efeito suspensivo ope legis, pelo que não se 
encontram exceções a essa regra no CPC. 

C) sentença que confirma ou concede tutela provisória é impugnada por apelação desprovida 
de efeito suspensivo. 

D) sentença em demandas de alimentos, incluindo a exoneratória, é apelável com efeito 
suspensivo 

 

39. Aderbal, ao ver presa sua parceira de vida, resolve, antes da vigência da lei 12.012/09, que 

incluiu o art. 349-A do Código Penal, levar um celular ao presídio. Ele entrou no presídio, em 

dia de visitação, 48h antes da vigência da lei, deixando o celular no esconderijo 

anteriormente reservado para esse intento. A parceira só teve acesso ao telefone 24h depois 

da vigência da referida lei. No caso em análise, a lei penal incriminadora é  

A) aplicável, visto que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da ubiquidade, pela 
qual o tempo do crime é tanto o da ação ou omissão como o do resultado.  

B) aplicável, visto que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria do resultado ou do 
tempo da consumação para aplicação da lei penal.  

C) inaplicável, visto que se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, 
ainda que outro seja o momento do resultado.  

D) inaplicável, visto que a lei penal incidente perdurará enquanto não houver fato social que 
enseje seu desuso. 

 

40. Ana vê que uma pedra foi arremessada contra a cabeça de Beto, seu companheiro. Não 

podendo evitar que a pedra o alcance, Ana empurra-o, fazendo com que ele seja atingido 

numa parte menos perigosa do corpo. A atuação de Ana representa um exemplo prático de 

uma das vertentes imaginadas por Claus Roxin quando formulou a teoria da imputação 

objetiva, fundado no risco. Nesse sentido, a ação típica   

A) não pode ser imputada a Ana, pois sua conduta foi irrelevante para a ocorrência do 
resultado. 

B) pode ser imputada a Ana, já que ela criou um risco juridicamente relevante no caso 
concreto. 

C) não pode ser imputada a Ana, pois ocorreu a diminuição do risco em relação ao bem 
protegido. 

D) pode ser imputada a Ana, já que sua conduta violou a finalidade protetiva da norma.  

 

41. Joca, fumando um cigarro em uma sala da empresa de cinema “X”, percebe a presença do 
funcionário dessa empresa que caminha em sua direção porque observa a fumaça produzida 
pelo cigarro. Querendo livrar-se do cigarro, Joca arremessa-o para longe, ainda aceso, 
causando um incêndio de grandes proporções. Na situação dada, se Joca, ao tentar escapar 
do incêndio, acaba atingindo várias pessoas, ferindo-as nesse percurso, ocorre a  

A) incidência do estado de necessidade, já que ambos os bens em conflito estão amparados 
pelo ordenamento jurídico. 

B) aplicabilidade da lei penal, visto que o agente deu causa ao perigo por sua vontade . 

C) aplicabilidade da lei penal, visto que o agente tinha como evitar o dano por ele 
ocasionado. 

D) incidência do estado de necessidade, bastando, no caso, a existência de um dos 
elementos objetivos da norma. 
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42. Uma turista holandesa, após pesquisar e constatar vídeo de divulgação em que brasileiros 

fumavam cigarro de palha, imagina que o uso da maconha é permitido no Brasil. Ao chegar à 

cidade de Natal/RN, para estadia de diversão, ela acende um cigarro de maconh a e é 

surpreendida pela autoridade policial. No caso em comento, a turista pode alegar a 

ocorrência de  

A) erro sobre os elementos normativos do tipo.  

B) erro de permissão.  

C) erro de proibição mandamental.  

D) erro de proibição direto. 

 

43. Rita, sabidamente, casou com dois rapazes, Zeca e Ruy, incidindo no tipo penal de bigamia. 

Considerando que, após sentença condenatória transitada em julgado, surge norma penal 

que extingue esse tipo penal, Rita será 

A) obrigada a cumprir todas as determinações judiciais, uma vez que a descriminalização 
posterior da conduta não significa que o Estado abre mão de seu jus puniendi. 

B) obrigada a cumprir todas as determinações judiciais, uma vez que, à época do fato, a 
conduta por ela praticada era considerada crime.  

C) beneficiada pela extinção da punibilidade, que faz cessar todos os efeitos penais da 
sentença condenatória, não restando mais quaisquer efeitos da condenação.  

D) beneficiada pela extinção da punibilidade, que faz cessar todos os efeitos penais da 
sentença condenatória, permanecendo, contudo, os seus efeitos civis.  

 

44. Visando um futuro melhor, Inocência acaba caindo em um golpe de tráfico internacional de 

pessoas. Pensando que sairia de Natal para Madrid com emprego assegurado, sua 

expectativa se reduz à perda da liberdade e à exploração sexual numa casa de prostituição, o 

que constitui o tipo penal previsto no art. 149-A do Código Penal. Esse tipo penal tem   

A) como bem jurídico a liberdade pessoal e sexual.  

B) como sujeito ativo somente aquele que vai explorar a atividade de prostituição.  

C) como conduta a intermediação ou facilitação somente para fins de prostituição.  

D) como excludente de tipicidade o consentimento da vítima.  

 

45. De acordo com o princípio da necessidade do processo, a pena somente p ode ser aplicada 

quando decorrer de um processo penal. Assim, quando alguém viola uma norma penal, surge 

para o Estado o direito de aplicar a pena cominada ao caso concreto ( jus puniendi concreto), 

mas o Estado não pode impor nem executar pena ou medida de  segurança sem o devido 

processo legal. O princípio do devido processo legal oferece, desde logo, uma garantia  

A) processual, consistente na possibilidade de renúncias processuais amplamente admitida 
na doutrina romano-germânica, mas restrita na common law. 

B) processual, consistente no ajuste das regras procedimentais que regulam o justo processo 
conforme o caso concreto. 

C) material, consistente na paridade de armas, significando tirar poderes do Estado, ao 
permitir ao indivíduo poderes iguais principalmente por meio da atuação do juiz.  

D) material, consistente no fato de que nenhum cidadão pode ser privado de sua liberdade e 
de seus bens sem um processo desenvolvido na forma que estabelece a lei.  
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46. O juiz ocupa posição proeminente na relação processual, na qual se apresenta com poder 

jurisdicional, conforme o artigo 251, e poder de polícia/poderes administrativos, como 

presidente do processo. Para que possa exercer validamente as funções jurisdiciona is, é 

necessário que o juiz tenha capacidade  

A) subjetiva em abstrato, em suma, que cumpra os requisitos pessoais para o ingresso na 
magistratura. 

B) subjetiva em concreto, ou seja, que tenha competência para o processo que preside.  

C) objetiva no tocante à inexistência de impedimentos e suspeições para o processo.  

D) objetiva no tocante ao exercício das funções judicantes, adquirida com a nomeação, a 
posse e o exercício efetivo do cargo. 

 

47. Um político conhecido nacionalmente é preso em clamoroso caso de corrupção com ampla 

cobertura midiática. O Juiz decreta, no caso concreto, a prisão preventiva  que nessa 

circunstância, poderá ser executada 

A) isoladamente pelo fundamento do artigo 366 do Código de Processo Penal, para assegurar 
o cumprimento da pena ante a possibilidade concreta de fuga.  

B) após requerimento do Ministério Público, detentor da legitimidade para requerer tal 
medida, na fase investigatória.  

C) a qualquer tempo, na investigação ou no processo.  

D) pelo prazo máximo de 81 dias, conforme o Código de Processo Penal. 

 

48. Juiz competente para o Tribunal do Juri na Comarca de Natal, em sentença de pronúncia, ao 

classificar o crime, reconhece causa especial de redução de pena. Considerando os 

dispositvos legais em vigor que tratam da temática, essa decisão é 

A) ilegal, visto que a decisão de pronúncia está restrita aos indícios de materialidade e 
autoria. 

B) legal se a causa de diminuição for a tentativa de crime.  

C) legal se a causa de diminuição tratar-se de aplicação do homicídio privilegiado.  

D) ilegal, visto que a sentença de pronúncia está restrita ao juízo de admissibilidade 
processual. 

 

49. Abel, processado penalmente, é pessoa em condição de desabrigo, sendo, portanto, morador 

de rua. Diante da dificuldade de localizar Abel, o Juízo deveria nomear Curador Especial para 

elaboração e cumprimento do direito de defesa do réu. Entretanto, por equívoco, o Juízo 

competente olvidou desse cuidado e, mesmo sem defesa técnica, sentenciou o processo, 

absolvendo Abel. Nesse caso específico, ao verificar  tal circusntância, deveria  

A) o réu requerer a nulidade dos atos, posto que o prejuízo é presumido, pois a norma 
violada é de ordem pública. 

B) o Juízo manter o curso processual, já que formalidade desatendida tem índole 
infraconstitucional. 

C) o Juízo manter o curso processual, pois embora a falta de defesa enseje nulidade 
absoluta, o seu reconhecimento só ocorrerá diante do prejuízo à parte.  

D) o réu desconsiderar os atos processuais, já que a nulidade absoluta prescinde de um 
provimento judicial que a reconheça. 
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50. O Ministério Público é intimado de decisão que pronunciou denunciado pelo crime de 

homicídio e o absolveu sumariamente. O Promotor interpõe, equivocadamente, um Recurso 

em Sentido em Estrito no tocante ao capítulo da absolvição. Nesse caso concreto, o princípio 

da fungibilidade, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é   

A) inaplicável visto que, no estatuto processual penal, existe a indicação expressa do recurso 
cabível, caracterizando erro grosseiro.  

B) aplicável já que o Código de Processo Penal apenas requer a impugnação do ato, sem 
formalidades, com base no príncipio da verdade real.  

C) aplicável na hipótese em que o recurso seja interposto no prazo de cinco dias previsto nos 
arts. 586 e 593 do Código de Processo Penal.  

D) inaplicável uma vez que a troca dos recursos já evidencia de pleno a má-fé, que é 
obstáculo para sua utilização. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


