
DICOGE 1.1 
 
CONCURSO EXTRAJUDICIAL 
 
9º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
EDITAL Nº 07/2014 – CONTEÚDO E GABARITO DA PROVA DE SELEÇÃO 
 
O Presidente da Comissão Examinadora do 9º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e 

de Registro do Estado de São Paulo, Desembargador MARCELO MARTINS BERTHE, TORNA PÚBLICO o conteúdo e o gabarito 
da Prova de Seleção do referido certame (versões 01, 02, 03 e 04), realizadas em 18/05 (remoção) e 01/06/2014 (provimento): 

 
CRITÉRIO REMOÇÃO (PROVA REALIZADA AOS 18/05/2014) 
 
VERSÃO 01 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAL 
 
01. Qual dos princípios a seguir não é próprio da atividade notarial? 
(A) Princípio da publicidade. 
(B) Princípio do contraditório. 
(C) Princípio da unicidade do ato. 
(D) Princípio da instância 
 
02. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a 

guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Se 
houver necessidade de serem periciados: 

(A) o perito poderá retirar os documentos para a necessária perícia, mediante carga e termo de responsabilidade a ser 
assinado perante o titular da serventia. 

(B) o exame deverá ocorrer no presença do juiz corregedor permanente, em dia e hora adrede designados, com ciência do 
titular da serventia. 

(C) o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência do titular e 
autorização do juízo competente. 

(D) os documentos deverão ser encaminhados para a autoridade competente, a quem será transferida a guarda e a 
responsabilidade, que cessarão com a restituição dos originais ao titular de serviço notarial ou de registro. 

 
03. Se alguém não puder ou não souber assinar: 
(A) uma pessoa capaz, designada pelo titular da serventia, o fará, devendo os notários e registradores declarar essa 

ocorrência no ato. 
(B) deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade, devendo os 

notários e registradores declarar essa ocorrência no ato. 
(C) é desnecessária a assinatura do ato, bastando a declaração dos notários e registradores dessa ocorrência, eis que 

revestida da competente fé-pública. 
(D) uma pessoa capaz e a seu rogo o fará, devendo os notários e registradores declarar essa ocorrência no ato. 
 
04. De acordo com as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, caberá ao Juiz Corregedor 

Permanente, entre outros: 
(A) verificar o local, condição de segurança, conforto e higiene da sede da unidade do serviço notarial ou de registro. 
(B) definir o número mínimo e máximo de prepostos. 
(C) assegurar a existência de computador conectado à internet e de endereço eletrônico da unidade e de todos os 

prepostos para a correspondência por e-mail. 
(D) garantir fácil acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, mediante existência de local para atendimento 

exclusivo e isolado do restante da serventia. 
 
05. Quanto aos livros obrigatórios, é correto afirmar que 
(A) o termo de abertura deverá conter o número do livro, o fim a que se destina, o número de folhas que contém, o Juízo 

Corregedor Permanente que fiscaliza o cartório e o nome do delegado do serviço notarial e de registro responsável. 
(B) o desaparecimento ou a danificação de qualquer livro deverá ser imediatamente comunicada ao Juiz Corregedor 

Permanente e ao Procurador Geral de Justiça. 
(C) serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo notário ou registrador, podendo ser utilizado, para tal fim, 

processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. 
(D) a responsabilidade pela escrituração do livro Registro Diário da Receita e da Despesa é direta do notário ou registrador 

e do contador que assinou o livro com o titular da delegação. 
 
06. Em relação ao traslado, é correto afirmar que: 
(A) é cópia fiel da escritura lavrada no livro de notas. 
(B) é vedada a cobrança de traslados extras. 



(C) a Lei Federal n.º 6.015/73 admite traslado parcial. 
(D) no ordenamento jurídico nacional, admite-se apenas o traslado em papel. 
 
07. Ressalvadas as inexatidões materiais e as irregularidades constatáveis documentalmente, uma escritura pública 

somente pode ser retificada 
(A) mediante uma ordem judicial, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito jurisdicional. 
(B) por outra escritura, com o comparecimento das mesmas partes que, na primeira, manifestaram sua vontade e 

participaram do negócio jurídico instrumentalizado. 
(C) a escritura pública é um ato jurídico perfeito e acabado e, portanto, não admite retificação. 
(D) mediante uma ordem judicial, desde que no âmbito jurisdicional. 
 
08. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo: 
(A) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
(B) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi concedida com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
(C) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas e a segurança jurídica. 
(D) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
 
09. Quanto à lavratura de escrituras públicas, deverá o Tabelião de Notas observar as normas a seguir, exceto: 
(A) manifestação clara da vontade das partes, excluída a dos intervenientes. 
(B) referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. 
(C) assinatura das partes e dos demais comparecentes ou, caso não possam ou não saibam escrever, de outras pessoas 

capazes, que assinarão a rogo e no lugar daqueles, cujas impressões digitais, no entanto, deverão ser colhidas mediante 
emprego de coletores de impressões digitais, vedada a utilização de tinta para carimbo. 

(D) assinatura do Tabelião de Notas ou a de seu substituto legal. 
 
10. No que concerne à lavratura de escritura pública de divórcio consensual, deverá o Tabelião de Notas exigir: 
(A) apresentação de documento hábil que comprove a ausência de processo preexistente no âmbito jurisdicional. 
(B) apresentação de requerimento solicitando o sigilo do ato notarial. 
(C) documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver. 
(D) apresentação de procuração lavrada no exterior, registrada no Registro de Imóveis, acompanhada da respectiva 

tradução, caso não redigida na língua nacional, no prazo de validade de até 60 dias. 
 
11. Quanto à documentação referente a imóvel para lavratura de escritura pública, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Indicação dos alvarás ou mandados, nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial. 
(B) Certidão atualizada do Registro de Imóveis competente, bem como a de ações reais e pessoais reipersecutórias e de 

ônus reais, com prazo de validade de 30 dias. 
(C) Nas escrituras relativas à transferência do domínio útil, a referência ao comprovante de pagamento dos três últimos 

foros anuais, se a enfiteuse recair sobre propriedade pública. 
(D) A alusão ao pacto antenupcial e aos seus correspondentes ajustes, ao número de seu registro no Registro de Imóveis, 

quando o ato disser respeito a objeto de convenção antenupcial, e, caso o pacto antenupcial não tenha sido registrado, a 
expressa menção à necessidade do seu registro antes do relativo à alienação ou à oneração. 

 
12. Na hipótese de lavratura de escritura pública de venda e compra em que conste na matrícula imobiliária terreno e no 

documento fiscal do IPTU conste construção, deverá o Tabelião: 
(A) lavrar a escritura, esclarecendo às partes da necessidade de averbação da construção ou aumento de área construída 

no registro imobiliário, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis. 
(B) lavrar a escritura normalmente sem mencionar a área construída do IPTU e sem considerar para fins de ITBI o valor 

venal referente à área construída. 
(C) exigir que o vendedor averbe a construção no registro de imóveis previamente à lavratura do ato notarial. 
(D) recusar a lavratura da escritura tendo em vista a impossibilidade de ingresso do título no fólio real. 
 
13. Em relação ao sinal público, não é correto afirmar que 
(A) são consideradas válidas as cópias dos atos notariais escriturados nos livros do serviço consular brasileiro, produzidas 

por máquinas fotocopiadoras, quando autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira. 
(B) os Tabeliães de Notas e os Registradores Civis com atribuições notariais remeterão ao Colégio Notarial do Brasil – 

Conselho Federal (CNB-CF), por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, cartões com seus 
autógrafos e os dos seus prepostos autorizados a subscrever traslados e certidões, reconhecer firmas e autenticar cópias 
reprográficas, para o fim de confronto com as assinaturas lançadas nos instrumentos que forem apresentados. 

(C) as cópias dos atos notariais escriturados nos livros do serviço consular brasileiro, produzidas por máquinas 
fotocopiadoras, quando autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira não necessitarão ter suas firmas 
reconhecidas na comarca de origem ou naquela em que irão produzir seus efeitos. 

(D) os documentos de outras localidades, públicos ou particulares, referidos nos atos notariais, deverão ter suas firmas 
reconhecidas na comarca de origem ou naquela em que irão produzir seus efeitos, inclusive os assinados judicialmente. 

 
14. Em relação às escrituras de separação e divórcio, está errado afirmar que: 
(A) é desnecessário o registro das escrituras públicas no livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais. 



(B) é inadmissível escritura pública de retificação das cláusulas de obrigações alimentares ajustadas na separação e no 
divórcio. 

(C) na partilha em que houver transmissão de propriedade do patrimônio individual de um cônjuge ao outro, ou a partilha 
desigual do patrimônio comum, deverá ser comprovado o recolhimento do tributo devido sobre a fração transferida. 

(D) o Tabelião de Notas, ao atender às partes com a finalidade de lavrar escrituras públicas de separação e divórcio 
consensuais, deve disponibilizar às partes uma sala ou um ambiente reservado e discreto. 

 
15. Quanto à revogação de testamento, é correto afirmar que: 
(A) a cobrança da revogação de testamento público lavrada em Tabelionato de Notas é a mesma da lavratura do 

testamento. 
(B) se a revogação foi lavrada no mesmo cartório em que foi lavrado o testamento, o Tabelião está dispensado de 

comunicar a revogação à CENSEC. 
(C) o testamento público deve ser revogado pela forma pública. 
(D) cada revogação de testamento só pode revogar um único testamento. 
 
16. Para a lavratura de uma escritura pública, quanto à cobrança de custas, é correto afirmar que: 
(A) quando dois ou mais bens forem dados em garantia, para os quais não tenha sido individualmente atribuído o valor, a 

base de cálculo para cobrança de emolumentos será o valor do negócio jurídico, atribuído ou estimado, dividido pelo número de 
bens ofertados. 

(B) nas hipóteses de hipoteca e penhor, os emolumentos serão calculados sobre o valor do bem dado em garantia. 
(C) nas hipóteses de locação, os emolumentos serão calculados sobre o valor de um aluguel mensal. 
(D) no caso de instituição de servidão, os emolumentos terão como base 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imóvel, 

respeitando-se o mínimo previsto no item 1 da tabela, combinado com o artigo 7.º da Lei Estadual n.º 11.331/2002. 
 
17. Para fins da lavratura de escritura pública, considerando a Lei Estadual n.º 11.331/2002, é correto afirmar que: 
(A) imóveis financiados por entidade financeira terão os emolumentos calculados pela tabela de escritura com valor 

declarado, aplicando-se redução de 30% (trinta por cento). 
(B) aplicam-se as regras de cobrança para escrituras de imóveis financiados por entidade financeira exclusivamente para 

aquisição de imóveis comerciais. 
(C) imóveis financiados por entidade financeira terão como base de cálculo dos emolumentos, em caso de prédio acabado, 

o valor total do prédio. 
(D) nas escrituras de imóveis financiados por entidade financeira, quando o caso tratar de terreno com financiamento de 

prédio a ser construído, a base de cálculo será exclusivamente o valor do terreno. 
 
18. Em relação ao Tabelião de Protesto, é errado afirmar que: 
(A) os títulos e outros documentos de dívida devem ser protocolizados tão logo apresentados ao Tabelionato de Protesto, 

obedecendo à estrita ordem cronológica. 
(B) o Tabelião de Protesto de Títulos deve prestar os serviços de modo eficiente e adequado, em local de fácil acesso ao 

público e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos, nos dias e horários definidos por meio da portaria 
do Juiz Corregedor Permanente, atento às peculiaridades locais e às oito horas diárias mínimas de atendimento ao público, e com 
observação do disposto na Seção V, Capítulo XIII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

(C) nas localidades onde houver mais de um Tabelião de Protesto de Títulos haverá, obrigatoriamente, um serviço de 
distribuição, informatizado, instalado e mantido pelos próprios tabelionatos. 

(D) onde houver mais de um Tabelião de Protesto, o formulário de apresentação será entregue ao serviço de distribuição, 
que restituíra, com a devida formalização, a via destinada a servir de recibo. 

 
19. Quanto à qualificação dos títulos apresentados a protesto, é errado afirmar que: 
(A) verificada a existência de vícios formais ou inobservância do estatuído na legislação em vigor ou na normatização 

administrativa do Conselho Nacional de Justiça ou da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, os títulos e outros 
documentos de dívida serão devolvidos ao apresentante com anotação da irregularidade, ficando obstado o registro do protesto. 

(B) não será protestada, por falta de pagamento, a letra de câmbio contra o sacado aceitante. 
(C) os contratos de câmbio podem ser recepcionados por meio eletrônico, se realizada, em qualificação, conferência das 

assinaturas digitais com emprego do programa específico disponibilizado pelo Banco Central do Brasil, observadas as respectivas 
instruções de uso. 

(D) somente podem ser protestados os títulos, as letras e os documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças 
localizadas no território da comarca. 

 
20. Em relação ao cheque, é correto afirmar que todas as assertivas estão corretas, com exceção de: 
(A) existindo endosso ou aval, o protesto desses cheques não dependerá de quaisquer intimações e, dos assentamentos 

do serviço de protesto de títulos, não deverão constar os nomes e números do CPFMF dos titulares da respectiva conta corrente 
bancária, anotando-se, nos campos próprios, que o emitente é desconhecido, e elaborando-se índice em separado, pelo nome do 
apresentante. 

(B) o cheque a ser protestado deve conter a prova da apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento, 
salvo se o protesto tiver por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. 

(C) é vedado o protesto de cheques devolvidos pelo banco sacado com fundamento nos motivos números 20, 25, 28, 30 e 
35, definidos pelo Banco Central do Brasil, desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso, nem estejam 
garantidos por aval. 

(D) tratando-se de cheque, o protesto deverá ser lavrado exclusivamente no lugar do pagamento. 
 
21. Em relação ao protesto de títulos, é correto afirmar que: 



(A) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais, devendo, ainda, investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. 

(B) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais e intrínsecos, não lhe cabendo, contudo, investigar a ocorrência da prescrição ou 
caducidade. 

(C) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais, não lhe cabendo investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. 

(D) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais e intrínsecos, devendo, ainda, investigar a ocorrência da prescrição ou 
caducidade, em razão do princípio de cautela, que deve nortear a atividade notarial. 

 
22. Em relação ao protesto de títulos, é correto afirmar que: 
(A) nos termos da Lei Federal n.º 9.492/97, pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, 

serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem. 
(B) nos termos da Lei Federal n.º 9.492/97, os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os 

prejuízos que causarem, sendo sua responsabilidade subsidiária à do Estado. 
(C) pelos atos que praticarem em decorrência da Lei Federal n.º 9.492/97, os Tabeliães de Protesto perceberão do Estado, 

a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da Lei Estadual e de seu decreto regulamentador. 
(D) diferentemente do que ocorre com o Tabelião de Notas, a Lei Federal n.º 9.492/97 não permite ao Tabelião de Protesto 

que exija depósito prévio dos emolumentos e demais despesas. 
 
23. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que: 
(A) da averbação das sentenças de perda ou suspensão de poder familiar, constará apenas, a data da sentença, Vara e 

nome do Juiz que a proferiu, bem como o nome da pessoa que passa a deter o poder familiar e sua qualificação se conhecida. 
(B) o registro das sentenças de guarda e responsabilidade de menores com a suspensão do poder familiar será feita no 

Livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1.º Subdistrito da sede. 
(C) a averbação das sentenças de perda ou suspensão de poder familiar será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais 

que registrou o nascimento do menor. 
(D) a averbação das sentenças concessivas de adoção do maior será feita exclusivamente no Registro Civil das Pessoas 

Naturais onde foi lavrado o seu registro de nascimento. 
 
24. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que: 
(A) no assento de ausência, será averbada a sentença que determinar a abertura da sucessão definitiva, após o trânsito em 

julgado, com referência especial ao testamento do ausente, se houver, e indicação de seus herdeiros habilitados, vedada a 
averbação da sentença de abertura de sucessão provisória. 

(B) no Livro de Emancipações, Interdições e Ausências, será feita a averbação das sentenças que puserem termo à 
interdição, que determinarem substituições de curadores de interditos ou ausentes, das alterações de limites da curatela, 
cessação ou mudança de interdição, bem como da cessação de ausência. 

(C) o traslado da escritura pública de separação e divórcio consensuais será apresentado ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do respectivo assento de casamento, para a averbação necessária, depois de homologada judicialmente. 

(D) as sentenças de separação judicial e de divórcio, após seu trânsito em julgado, serão registradas no livro B, fazendo-se 
remissão à margem dos assentos de casamento. 

 
25. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que: 
(A) o mandado será entregue à parte para o encaminhamento necessário, após a necessária homologação pelo Juiz 

competente. 
(B) na averbação decorrente de escritura lavrada nos termos da Lei n.º 11.441/2007, far-se-á, igualmente, a indicação do 

nome que a mulher ou o marido passaram a adotar, a identificação do Tabelião de Notas, livro, página e data em que 
aperfeiçoado o ato e a Vara e o Juiz que homologou a escritura. 

(C) sempre que o Oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 10 (dez) dias, anotá-lo nos atos anteriores, 
com remissões recíprocas, se lançados na sua Unidade de Serviço, ou comunicar, com resumo do assento, ao Registro Civil das 
Pessoas Naturais em que estiverem os registros primitivos conhecidos, procedendo da mesma forma indicada para as 
averbações. 

(D) na averbação das sentenças de separação judicial e de divórcio, far-se-á a indicação do nome do Juiz signatário do 
mandado, da Vara em que foi proferida a sentença, a data desta, a sua conclusão, o fato de seu trânsito em julgado, o número do 
respectivo processo, o nome que a mulher ou o marido passaram a adotar, bem como a notícia sobre a ocorrência de decisão ou 
homologação da partilha de bens. 

 
26. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) as comunicações serão feitas obrigatoriamente via “intranet” (ARPEN-SP), se destinadas ao Estado de São Paulo, e 

mediante carta relacionada em protocolo, se endereçadas aos Registros Civis das Pessoas Naturais de outros Estados e ainda 
não interligadas; as comunicações remetidas por outros Estados ficarão arquivadas no Registro Civil das Pessoas Naturais que as 
receber até efetiva anotação. 

(B) o óbito deverá ser registrado, com as remissões recíprocas, nos assentos de casamento e nascimento, e o casamento 
no do nascimento. 

(C) a emancipação, a interdição, a ausência, a morte presumida e a união estável serão averbadas, com remissões 



recíprocas, nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome do cônjuge, em virtude de casamento, ou 
de dissolução da sociedade conjugal, por nulidade ou anulação do casamento, separação judicial ou divórcio. 

(D) a dissolução da sociedade conjugal, por nulidade ou anulação do casamento, separação judicial ou divórcio, e seu 
restabelecimento serão averbados nos assentos de nascimento dos cônjuges. 

 
27. Como devem ser elaborados os índices dos respectivos livros pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais? 
(A) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, inclusive o Livro Protocolo de Entrada, corresponderá um 

índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do Oficial, poderá ser 
organizado pelo sistema de fichas ou exclusivamente por meio eletrônico. 

(B) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, com exceção do Livro Protocolo de Entrada, 
corresponderá um índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, bem como pelo 
número de cadastro no Ministério da Fazenda (CPF), o qual, a critério do Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas ou 
exclusivamente por meio eletrônico. 

(C) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, com exceção do Livro Protocolo de Entrada, 
corresponderá um índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do 
Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas ou exclusivamente por meio eletrônico. 

(D) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos corresponderá um índice alfabético dos assentos 
lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas 
ou por meio eletrônico, se autorizado pelo Juiz Corregedor Permanente. 

 
28. Para ser efetuado o traslado de assento de casamento de brasileiro, ocorrido em país estrangeiro, o mesmo deverá ser 

requerido por um dos cônjuges ou por procurador, devendo ser apresentada, dentre outros documentos, a certidão de casamento 
emitida por autoridade consular brasileira ou certidão estrangeira de casamento legalizada por autoridade consular brasileira e 
traduzida por tradutor público juramentado. Caso não conste o regime de bens adotado pelos cônjuges na certidão de casamento 
apresentada, o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve 

(A) trasladar o assento sem a menção ao regime de bens, devendo a averbação do regime ser requerida posteriormente, 
mediante autorização judicial. 

(B) trasladar o assento sem a menção ao regime de bens, podendo a averbação do regime ser requerida posteriormente, 
mediante apresentação de documentação comprobatória. 

(C) negar o traslado do assento de casamento sem a menção ao regime de bens, tendo em vista que é requisito do registro 
do assento de casamento, com base no artigo 1536 do Código Civil, a menção ao regime de bens escolhido pelos nubentes. 

(D) trasladar o assento de casamento constando o regime da comunhão parcial de bens, pois este é o regime legal, quando 
não adotado outro regime por meio de pacto antenupcial. 

 
29. Qual o procedimento que deverá ser adotado pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, ao receber de uma 

mãe a solicitação de alteração do nome dela no registro de nascimento de seu filho menor, após seu casamento, tendo em vista 
que ela passou a adotar o patronímico do marido? 

(A) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 
pelo interessado, após visto do Ministério Público. 

(B) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve se negar a averbar no assento de nascimento do filho a alteração 
requerida pelo interessado, pois a alteração requerida não tem qualquer influência no assento de nascimento do filho. 

(C) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 
pelo interessado, após petição homologada pelo Juiz Corregedor. 

(D) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 
pelo interessado, independentemente de procedimento de retificação. 

 
30. Serão registradas no livro de registro de nascimento as sentenças concessivas de adoção do menor, mediante 

mandado. O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, para efetuar o registro, deve observar os seguintes requisitos formais: 
(A) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença 

conferirá ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotado. O registro de nascimento original será 
cancelado. O registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

(B) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, mantendo-se o nome dos ascendentes biológicos. A sentença 
conferirá ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotante. O registro de nascimento original será 
cancelado. O registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

(C) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença 
conferirá ao adotado o nome do adotante, não podendo ser alterado o prenome do adotado. O registro de nascimento original 
será cancelado. O registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

(D) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença 
conferirá ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotante. O registro de nascimento original será 
cancelado. O registro deverá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de nascimento do adotado e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

 
31. Quanto à competência territorial para os assentos de nascimento, é correto afirmar que: 
(A) o nascimento será dado a registro, exclusivamente, no lugar em que tiver ocorrido o parto, no entanto os registros fora 

do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 
(B) o nascimento será dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar de residência dos pais, no entanto 

os registros fora do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 



(C) o nascimento será dado a registro no Oficial Registro Civil das Pessoas Naturais de livre escolha dos pais, no entanto 
os registros fora do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

(D) o nascimento será dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no mesmo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do registro do casamento dos pais, se estes forem casados. No entanto, os registros fora do prazo serão 
efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

 
32. No registro de filhos havidos fora do casamento, não serão considerados o estado civil e, ou, eventual parentesco dos 

genitores, cabendo ao Oficial velar unicamente pelo atendimento da declaração por eles manifestada e a uma das seguintes 
formalidades: 

(A) apenas a mãe comparece com declaração de duas testemunhas com firma reconhecida indicando o nome do pai, para 
efetuar o assento, do qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

(B) o pai comparece juntamente com o avô materno ao Registro Civil das Pessoas Naturais, para efetuar o assento, do qual 
constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

(C) os genitores comparecem, pessoalmente, ou por intermédio de procurador com poderes específicos, ao Registro Civil 
das Pessoas Naturais, para efetuar o assento, do qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

(D) qualquer interessado pode requerer o registro de nascimento desde que munido da Declaração de Nascido Vivo (DN), 
ou declaração médica que confirme a maternidade, com firma reconhecida. 

 
33. O procedimento administrativo da habilitação para o casamento será feito pessoalmente perante o Registro Civil das 

Pessoas Naturais, com a audiência do Ministério Público. No caso de casamento de menores, é correto afirmar que: 
(A) o consentimento de pais, para que seus filhos menores possam contrair matrimônio, deverá ser dado em audiência 

perante o Ministério Público. 
(B) o consentimento de pais analfabetos, para que seus filhos menores possam contrair matrimônio, deverá ser dado por 

meio de procurador constituído por instrumento público; ou por termo de consentimento, nos autos da habilitação, subscrito por 
uma pessoa a rogo do analfabeto, comprovada a presença do declarante pela tomada de sua impressão digital ao pé do termo. 

(C) a habilitação de casamento de menores deve ser precedida da emancipação destes por concessão dos pais, ou de um 
deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do Juiz, 
ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 

(D) após requerida a habilitação de casamento, juntando toda a documentação exigida por lei, em se tratando de 
casamento de menores, é necessária a anuência expressa de seus pais, feita por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida. Ouvido o Ministério Público, o Oficial encaminhará o processo ao Juiz Corregedor Permanente que decidirá de 
plano, deferindo a publicação do edital. 

 
34. No caso de cancelamento de registro de nascimento por determinação judicial, fundado na lei de proteção a vítimas e 

testemunhas ameaçadas, qual o procedimento que o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deverá adotar? 
(A) Averbar o cancelamento, comunicar o Corregedor Permanente e alterar o índice. 
(B) Averbar o cancelamento e comunicar o Ministério Público. 
(C) Lavrar novo assento e atualizar as informações na Central (CRC), no prazo de 5 dias. 
(D) Averbar o cancelamento e excluir as informações da Central (CRC), informando o motivo como “determinação judicial”. 
 
35. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: 
(A) o penhor comum sobre coisas móveis. 
(B) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 167, I, n.º 3. 
(C) o contrato de parceria agrícola ou pecuária. 
(D) a caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de Bolsa ao portador. 
 
36. Qual o Registro Público competente para a constituição do penhor de quotas de uma sociedade empresária limitada? 
(A) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio dos sócios e/ou da sede da empresa. 
(B) A Junta Comercial onde se encontra registrado o contrato social da empresa. 
(C) A Junta Comercial onde se encontra registrado o contrato social da empresa e no Registro de Títulos e Documentos do 

domicílio dos sócios para a sua conservação. 
(D) O Registro de Imóveis da circunscrição da sede da empresa, no Livro 03, registro auxiliar. 
 
37. Quanto às diligências a serem efetuadas nas notificações previstas no art. 160, da Lei n.º 6.015/73, é correto afirmar 

que: 
(A) a primeira diligência não excederá o prazo de 15 dias, contados da data do registro do documento. Decorridos 30 dias e 

realizadas, no mínimo, 3 diligências para averbação do resultado positivo e 5 diligências para a averbação do resultado negativo. 
(B) a primeira diligência não excederá o prazo de 05 dias contados da data do registro do documento. Serão realizadas no 

mínimo 3 diligências para averbação do resultado positivo ou negativo. 
(C) a primeira diligência não excederá o prazo de 15 dias, contados da data da apresentação do documento para registro. 

Decorridos 30 dias e realizadas, no mínimo, 3 diligências, será averbado o resultado, positivo ou negativo, da notificação. 
(D) a primeira diligência não excederá o prazo de 30 dias, contados da data da apresentação do documento para registro. 

Serão realizadas no mínimo 3 diligências para averbação do resultado positivo ou negativo. 
 
38. É requisito para o registro da transferência da sede de uma comarca para outra: 
(A) a apresentação de requerimento instruído com o original do contrato social e suas alterações já averbadas, com 

certidão de baixa do registro na comarca de origem. 
(B) a apresentação de requerimento instruído com o original do contrato social e suas alterações já averbadas na unidade 

registral de origem. 
(C) a apresentação de requerimento instruído com o contrato social consolidado e certidão de baixa do registro na comarca 



de origem. 
(D) a apresentação de requerimento instruído com certidão, de inteiro teor, dos atos registrados na unidade registral de 

origem. 
 
39. Uma Associação, desde 27.05.2003, data do fim dos mandatos dos primeiros administradores, encontra-se com a 

administração irregular, sem nenhum outro ato registral, em especial no que concerne às eleições das diretorias que sucederam a 
primeira. Agora, depois de longo período, pretende averbar a ata da assembleia geral por meio da qual, dentre outras 
deliberações, elegeu a nova diretoria, sem elo de continuidade entre a composição da última diretoria regular e a que ora se 
apresenta. Diante do citado documento, o Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas deve 

(A) negar a averbação da assembleia, indicando aos interessados que devem acionar a via jurisdicional para nomeação de 
um administrador provisório. 

(B) negar a averbação da assembleia, indicando aos interessados que devem acionar o Juiz Corregedor Permanente para 
nomeação de um administrador provisório. 

(C) elaborar nota de devolução, exigindo que os interessados publiquem edital para convocar os antigos administradores 
para a eleição da nova diretoria. Caso fique comprovado que estes não compareceram à assembleia, a eleição da nova 
administração poderá ser averbada. 

(D) averbar a ata de assembleia, tendo em vista que, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não é aplicável o princípio da 
continuidade, sendo este um princípio aplicável somente ao Registro de Imóveis. 

 
40. Quais os requisitos necessários para o preenchimento do livro índice das pessoas jurídicas no caso de registro de 

sociedades, com base nas Normas de Serviço da Corregedoria do Estado de São Paulo? 
(A) O nome da pessoa jurídica e o respectivo CNPJ. 
(B) O nome da pessoa jurídica, o nome completo dos sócios e dos administradores, com a indicação de sua nacionalidade, 

estado civil, profissão, endereço, identidade e CPF, se pessoas físicas, e o nome, endereço e CNPJ, se pessoas jurídicas, bem 
como a quantidade de quotas e o valor da participação no capital social. 

(C) O nome da pessoa jurídica, o respectivo CNPJ, o nome completo e o CPF dos sócios e dos administradores. 
(D) O nome da pessoa jurídica, o nome completo dos sócios e o CPF, se pessoas físicas, ou o nome e o CNPJ se pessoas 

jurídicas. 
 
41. A partir de qual momento já é possível o registro da venda e compra da unidade futura de condomínio edilício? 
(A) A partir do registro da especificação de condomínio. 
(B) A partir do registro da incorporação do condomínio. 
(C) A qualquer momento, mesmo sem o registro da incorporação ou da especificação, desde que conste do título que a 

venda se trata de unidade futura e seja indicado o número desta. 
(D) A qualquer momento, mesmo sem o registro da incorporação ou da especificação, desde que conste do título a fração 

ideal que vincule a unidade futura. 
 
42. Com base nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, qual é o Registro Público 

competente das escrituras de pacto antenupcial? 
(A) No Livro 03 – Registro Auxiliar, do Registro de Imóveis da comarca em que os cônjuges tiveram o seu primeiro 

domicílio. 
(B) No Livro E, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca onde foi realizado o casamento. 
(C) No Livro 03 – Registro Auxiliar, do Registro de Imóveis da comarca em que os cônjuges têm ou tiverem seu último 

domicílio. 
(D) No Livro E, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca em que os cônjuges tiveram o seu 

primeiro domicílio. 
 
43. Ocorrida a transmissão do domínio de um confrontante de imóvel que se encontra em procedimento de retificação 

administrativa prenotado em Cartório, verificando o Oficial que o atual proprietário não manifestou sua ciência, deve 
(A) notificá-lo do procedimento para que se manifeste em 15 dias. 
(B) averbar a retificação administrativa sem a notificação do novo proprietário do imóvel confrontante, tendo em vista a 

prioridade da sua prenotação. 
(C) elaborar nota devolutiva, informando a mudança de titularidade do confrontante. 
(D) intimar o requerente e o profissional que assinou a planta e o memorial descritivo, a fim de se manifestarem no prazo de 

05 dias. 
 
44. Considerando o teor do artigo 1393 do CC “Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode 

ceder-se por título gratuito ou oneroso”. 
Na qualificação registral de uma escritura de venda e compra, onde a propriedade plena de um imóvel pertencente a João foi 

alienada da seguinte forma a nua propriedade para Henrique e o usufruto para Leopoldo, o Oficial deve 
(A) registrar a escritura, tendo em vista que o artigo 1393 do Código Civil só é aplicável aos direitos reais de usufruto já 

constituídos por meio de seu registro. 
(B) elaborar nota de devolução fundamentada no artigo 1393 do Código Civil. 
(C) elaborar nota de devolução fundamentada no artigo 1393 do Código Civil, expondo que o usufruto não pode ser 

alienado e que a escritura pode ser retificada para que o exercício do usufruto seja transmitido a título gratuito. 
(D) registrar a escritura somente quanto à nua propriedade, aplicando o princípio da cindibilidade. 
 
45. Foi apresentado, para registro, instrumento particular de distrato social devidamente registrado na Junta Comercial, no 

qual uma empresa transfere imóvel de seu patrimônio aos sócios. Na qualificação deste título, o Oficial deve 
(A) elaborar nota de devolução, exigindo escritura pública, com fundamento na inaplicabilidade do Art. 64, da Lei n.º 



8.934/94, para todos os casos de registro de transmissão de propriedade. 
(B) registrar o título, tendo em vista que todos os instrumentos particulares registrados na Junta Comercial têm acesso ao 

registro imobiliário. 
(C) averbar o distrato social, tendo em vista que a transferência de imóvel de volta ao patrimônio dos sócios não se 

caracteriza como transmissão de propriedade sujeita a registro, sendo assim desnecessária a instrumentalização por escritura 
pública. 

(D) elaborar nota de devolução, exigindo escritura pública, com fundamento no artigo 108 do Código Civil. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
46. Com relação às formas de controle de constitucionalidade, é correto afirmar que 
(A) o controle concentrado de constitucionalidade é efetuado por qualquer integrante do Poder Judiciário. 
(B) o controle difuso de constitucionalidade é exercido apenas por uma Corte de cúpula do Poder Judiciário. 
(C) o controle difuso de constitucionalidade é exercido por todos os componentes do Poder Judiciário. 
(D) o controle concentrado de constitucionalidade é efetuado em todos os graus de jurisdição, por juízes e Tribunais. 
 
47. A Constituição Federal protege a casa do indivíduo, considerando-a asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar 

sem o consentimento do morador. Tal afirmação está 
(A) totalmente correta. 
(B) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
(C) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses de 

flagrante relacionado a crime hediondo ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
(D) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, inclusive durante a noite, por determinação judicial. 
 
48. Assinale a alternativa em plena harmonia com a Constituição Federal no que tange a direito dos trabalhadores urbanos 

e rurais: 
(A) irredutibilidade do salário, nunca admitida sua diminuição. 
(B) remuneração pelo serviço extraordinário, que deve ser pelo menos um terço superior à do normal. 
(C) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. 
(D) seguro-desemprego em qualquer hipótese. 
 
49. Assinale a alternativa correta. 
(A) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 

repartição brasileira competente ou venham a residir da República Federativa do Brasil e optem, no prazo de um ano, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

(B) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que eles 
estejam a serviço de seu país. 

(C) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 
países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 

(D) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há 
pelo menos dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 

 
50. A organização político-administrativa brasileira compreende: 
(A) apenas a União e os Estados, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
(B) apenas a União, os Estados e o Distrito Federal, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
(C) apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, todos autônomos, nos termos da 

Constituição Federal. 
(D) apenas a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
 
51. Assinale a alternativa correta com relação ao Supremo Tribunal Federal. 
(A) É composto de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de 

idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
(B) Os Ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha 

pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
(C) Possui a competência de processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura sejam 

direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou 
sejam direta ou indiretamente interessados. 

(D) Possui a competência para a homologação de sentenças estrangeiras e para a concessão de exequatur às cartas 
rogatórias. 

 
52. A política de desenvolvimento urbano, de acordo com a Constituição Federal, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 

(A) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no Plano Diretor. 

(B) O Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, a ser aprovado pela Câmara 
Municipal, é sempre obrigatório. 

(C) As desapropriações de imóveis urbanos, como regra geral, serão feitas com prévia e justa indenização mediante 



entrega ao expropriado de títulos da dívida pública. 
(D) É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos 

da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurado o valor real da indenização, sem os juros legais. 

 
53. A previdência social, de acordo com a Constituição Federal, será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, fixadas, dentre outras, 
as seguintes regras: 

(A) é permitida a filiação ao regime geral de previdência social, como segurado facultativo, de pessoa participante de 
regime próprio de previdência. 

(B) para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 
na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei. 

(C) a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor médio dos proventos pagos no decorrer do 
ano de referência, na forma da lei. 

(D) todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados de acordo 
com a variação do maior índice vigente no período de um ano, na forma de lei complementar, esta revista a cada dois anos. 

 
54. O artigo 226 da Constituição Federal, com seus parágrafos, fixa os elementos gerais atinentes à família, considerada 

base da sociedade e que deve receber especial proteção do Estado. Com relação a essa disposição constitucional, é correto 
afirmar que: 

(A) o casamento é civil e gratuita a celebração. 
(B) o casamento religioso nunca tem efeito civil. 
(C) para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável superior a cinco anos de duração como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
(D) o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos 

expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos, exigências expressamente previstas na Constituição 
Federal. 

 
55. Com relação à Constituição brasileira de 1891, é correto afirmar que 
(A) adotou o sistema de governo consubstanciado no parlamentarismo. 
(B) previa a divisão em quatro poderes, a exemplo do período imperial. 
(C) adotou a República Federativa como formas de governo e de Estado. 
(D) foi outorgada pelo Presidente Deodoro da Fonseca, sem prévia aprovação por uma assembleia constituinte. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
56. A respeito do serviço público, é correto afirmar: 
(A) há serviços públicos cuja titularidade é compartilhada com particulares por expressa determinação Constitucional, tal 

como a educação, saúde, previdência social e assistência social, quer dizer, mantém-se a natureza de serviços públicos mesmo 
quando ofertados por particulares; são os denominados serviços públicos não privativos do Estado. 

(B) a titularidade do serviço pode ser transferida a particulares, é a denominada privatização do serviço público. 
(C) por outorga do serviço público, entende-se a alienação da atividade que ocorre em favor de particulares ou por meio de 

concurso público, na hipótese das atividades notariais e de registro, ou por licitação nos demais casos. 
(D) a titularidade do serviço é sempre do Estado, apenas a execução é que pode, nos casos permitidos ou determinados 

pela Constituição Federal, ser assumida por um particular. 
 
57. Sobre o Direito Administrativo Sancionador, é correto afirmar: 
(A) não se admite, em processos disciplinares, a denominada motivação per relationen, isto é, que um ato encampe a 

fundamentação de outro ato previamente praticado, a exemplo do acolhimento de parecer prévio, pois o dever constitucional de 
motivação dos atos administrativos impõe a obrigatoriedade ao agente público de motivar cada ato isoladamente considerado, 
independentemente da sequência procedimental na qual ele se insere. 

(B) deve observar o princípio da tipicidade quanto à definição das infrações administrativas, e incide tanto nas relações 
jurídicas de sujeição geral quanto nas relações de sujeição especial. 

(C) presenciado pelo agente público competente, ao julgamento do processo administrativo, o cometimento da infração 
administrativa, o seu testemunho deve ser exposto, sem prejuízo da oitiva do acusado e das testemunhas por ele eventualmente 
arroladas, e ainda ponderado por ocasião da decisão proferida. 

(D) observa o princípio da tipicidade e disciplina as relações de sujeição especial, a exemplo do vínculo entre os poderes 
concedente e o concessionário, e processos disciplinares; por outro lado, as relações de sujeição geral não se submetem ao 
Direito Administrativo Sancionador, mas sim a regime jurídico próprio. 

 
58. Sobre a teoria geral da improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. 
(A) A culpa é considerada possível à caracterização tanto do tipo infracional de prejuízo ao erário quanto ao de violação dos 

princípios da Administração Pública. 
(B) A prática de um ato, que simultaneamente tipifique improbidade administrativa e crime, implica em suspender a ação de 

improbidade até o julgamento definitivo da ação penal. 
(C) Existe uma relação de subsunção entre os tipos de improbidade administrativa previstos como enriquecimento ilícito 



(art. 9.º da Lei n.º 8.429/92), prejuízo ao erário (art. 10) e violação aos princípios da Administração Pública (art. 11), portanto, 
praticado um ato que abstratamente considerado qualifica os três tipos, deve-se imputar apenas o mais grave, o enriquecimento 
ilícito. 

(D) Improbidade administrativa é sinônimo de imoralidade administrativa. 
 
59. Sobre a teoria da responsabilidade patrimonial do Estado, pode-se afirmar: 
(A) há responsabilidade do Estado, ou de quem exerce em seu nome uma função pública, mesmo diante de atos lícitos, 

desde que o dano causado não afete indistintamente a toda sociedade, e sim a uma pessoa ou a um grupo determinável, e que o 
prejuízo reclamado não se possa qualificar como razoável pelo convívio em sociedade. 

(B) a responsabilidade do Estado por atos praticados por agentes privados que exercem a função pública por delegação é 
solidária, e caso indenize o particular, em relação a quem se reconhece judicialmente o dever de reparar o dano, deve o Estado, 
em ato subsequente, exercer o direito de regresso, desde que comprove a culpa do agente. 

(C) excludentes de responsabilidade, tais como força maior ou culpa exclusiva de terceiro, são irrelevantes à 
responsabilização do Estado porque prevalece a incidência da denominada teoria do risco integral. 

(D) a responsabilidade patrimonial do Estado incide em relação a atos e fatos submetidos à função administrativa, o que 
exclui, portanto, a função legislativa em razão de as normas editadas serem gerais e abstratas, salvo quando uma lei é 
promulgada para tratar de uma situação jurídica específica porque, neste caso, equipara-se, em conteúdo, a um ato 
administrativo. 

 
60. A respeito do mandado de segurança, assinale a alternativa correta. 
(A) Por serem os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, nos termos do art. 236 da Constituição 

Federal, não é possível a impetração de mandado de segurança contra notários e registradores. 
(B) É possível a sua impetração contra atos de notários e registradores no que se referem às funções públicas delegadas, 

ainda que exista em trâmite um procedimento administrativo junto ao Corregedor permanente provocado pelo mesmo impetrante. 
(C) A impetração do mandado de segurança contra o titular de uma serventia extrajudicial tem por pessoa jurídica 

interessada, e, portanto, apta a ingressar como litisconsorte passivo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
(D) A competência para processar e julgar o mandado de segurança contra atos de registradores e notários é exclusiva, em 

primeiro grau, do Juiz Corregedor Permanente, e, em grau de recurso, a competência é do Corregedor Geral de Justiça. 
 
61. Em relação ao regime jurídico-administrativo, pode-se afirmar que 
(A) o princípio da finalidade não é previsto expressamente no art. 37 da Constituição Federal, de tal sorte, não se pode 

compreendê-lo como norma jurídica que compõe o regime jurídico-administrativo. 
(B) o princípio da proporcionalidade pode ser definido como a exigência de que as medidas e ações do administrador 

público observem padrões éticos prescritos no ordenamento jurídico. 
(C) o princípio da publicidade, ou dever de transparência, decorre do regime republicano, pois o Brasil define-se 

juridicamente como uma república federativa, o que significa dizer que todo aquele que exerce função pública deve prestar contas 
de suas atividades à sociedade. 

(D) o princípio da motivação define-se por exigir que todo e qualquer ato no exercício de uma função pública contenham um 
motivo. 

 
62. A Administração Pública, em razão da recente emissão de uma certidão de dívida ativa contra um contribuinte, e porque 

se encontra na iminência de distribuição de uma ação de execução fiscal, envia solicitação ao Cartório de Registro de Imóveis de 
bloqueio da matrícula de imóvel do respectivo contribuinte. 

Exposta essa situação, assinale a alternativa correta. 
(A) Não se pode acusar a Administração Pública de desvio de finalidade porque lhe compete a satisfação dos créditos 

constituídos, no entanto, a situação relatada é ilegal porque apenas por determinação judicial é que poderia haver o respectivo 
bloqueio. 

(B) Houve desvio de finalidade por parte da Administração Pública ao praticar atos incompatíveis com os fins que poderia 
alcançar nos termos de suas competências públicas. 

(C) A Administração Pública agiu corretamente porque ponderou os interesses em conflito – o seu direito de crédito e o 
direito de propriedade do contribuinte – e concluiu pela necessidade da medida descrita em razão dos interesses que ela 
representa, isto é, o interesse público. 

(D) A Administração Pública cumpre com o regime jurídico-administrativo; a única restrição que existe é mesmo a 
necessidade de o bloqueio fundamentar-se em decisão judicial, por isto é que se torna passível de invalidação no caso concreto. 

 
63. Os artigos 25 e 27 da Lei n.º 8.935/94 tratam de incompatibilidades e impedimentos dos serviços notariais e de registro. 

Especificamente o art. 25 dispõe: “O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da 
intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão”, e o art. 27: “No 
serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, ou de 
interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau”.  

Sobre o regime jurídico administrativo previsto na Constituição Federal, é possível afirmar em relação a essas normas 
referidas que 

(A) os arts. 25 e 27 refletem, primordialmente, os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 
(B) o art. 25 visa proteger, primordialmente, o princípio da eficiência, e o art. 27 versa sobre os princípios da impessoalidade 

e da moralidade administrativa. 
(C) o art. 25 refere-se principalmente à aplicação concreta do princípio da finalidade, e o art. 27 cuida do princípio da 

moralidade administrativa. 
(D) os arts. 25 e 27 prestigiam a proteção do princípio da boa-administração. 
 
64. O art. 23 da Lei n.º 8.935/94 afirma que a responsabilidade civil independe da criminal. Isso significa afirmar: 



(A) o processo administrativo disciplinar submete-se apenas ao processo criminal, enquanto não julgado definitivamente 
este último, aquele não pode ser decidido. 

(B) afirma-se, por este tratamento legislativo, a submissão do processo administrativo disciplinar às demais instâncias; 
portanto, se houver a instauração de processo criminal ou civil juntamente com o processo administrativo disciplinar é possível o 
regular prosseguimento deste último, mas o julgamento deve aguardar a solução definitiva do outro feito em curso, seja ele o civil 
ou o criminal. 

(C) há uma gradação de responsabilidade, primeiro a criminal, depois a civil e, por último, a administrativa, de modo que se 
houver a condenação na primeira esfera não se justificam as demais, ou se ocorrer a condenação apenas no processo civil 
restará prejudicado o processo administrativo. 

(D) a Lei n.º 8.935/94 não exaure as instâncias de responsabilidade. Há ainda a responsabilidade administrativa que 
igualmente não se submete às demais, portanto, a existência de processo crime ou de processo civil de indenização não 
suspende a instauração, prosseguimento e julgamento do processo administrativo disciplinar. 

 
65. Sobre o controle judicial dos serviços notariais e de registro, assinale a alternativa correta. 
(A) Incide sobre todas as atividades notariais e de registro, ainda que fundadas em conceitos jurídicos vagos, pois mesmo 

que se fundamentem em informações técnicas, ainda assim é possível aferir se houve correção na prática do ato. 
(B) Limita-se a aferir se o notário e o registrador respondem fundamentalmente aos pedidos formulados, pois o que se 

decide, por ser fundado em elementos técnicos, não se sujeita à interferência do Judiciário. 
(C) Incide sobre toda a gestão do serviço, seja em relação aos atos tipicamente notariais e de registro, seja em relação à 

administração de pessoal do Cartório, a exemplo da distribuição de tarefas entre os empregados e orientação de execução da 
atividade. 

(D) Limita-se à denominada “jurisdição voluntária” junto ao Juiz Corregedor Permanente, e não pode ocorrer em ação sob a 
jurisdição comum. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
66. Por impostos e contribuições sociais, entende-se: 
(A) Impostos são prestações compulsórias desvinculadas de qualquer atividade prestada pelo estado, já as contribuições 

sociais destinam-se a viabilizar a atuação do ente federativo na área social. 
(B) Os impostos são prestações compulsórias derivadas de serviços gerais prestados pelo estado, já as contribuições 

sociais não são compulsórias e dependem da variação da dívida pública federal. 
(C) Os impostos estão sujeitos ao princípio da anterioridade, e as contribuições sociais podem ser cobradas trinta dias após 

a sua criação oficial. 
(D) Os tributos são criados por lei, já as contribuições sociais podem ser criadas por decreto federal. 
 
67. Consoante a Constituição Federal, entre os impostos cuja competência tributária é dos Estados-membros, estão: 
(A) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, impostos extraordinários, e o imposto 

sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação. 
(B) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, imposto de renda estadual, e o 

imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação. 
(C) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, impostos extraordinários, imposto 

sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação, e imposto sobre a propriedade de 
veículos automotores. 

(D) imposto sobre propriedade de veículos automotores, imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços 
de transporte e de comunicação, e o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. 

 
68. A taxa pode ser instituída para 

I. contraprestação financeira ao poder de polícia; 
II. contraprestação financeira ao serviços públicos indivisíveis; 

III. contraprestação financeira a serviços públicos específicos e divisíveis; 
IV. contraprestação financeira a empresas particulares de serviços como ensino, segurança e outros; 
V. equilibrar o orçamento público. 

Em relação às afirmações supra, pode-se afirmar que apenas 
(A) I e II estão corretas. 
(B) I e III estão corretas. 
(C) I e IV estão corretas. 
(D) III e V estão corretas. 
69. No tocante às isenções tributárias, é correto afirmar: 
(A) as isenções incondicionais podem ser revogadas, mas as condicionais, se por prazo certo, não podem. 
(B) elas podem ser revogadas a qualquer momento, observado o princípio da anualidade. 
(C) elas somente podem ser revogadas em caso de calamidade pública ou guerra. 
(D) as isenções condicionais e incondicionais não podem ser revogadas antes de, pelo menos, noventa dias. 
 
70. Na conferência de imóveis no capital social de sociedades anônimas, pode-se afirmar: 
(A) incide imposto inter vivos calculado sobre o montante do capital social. 
(B) incide imposto inter vivos calculado sobre o montante do capital aumentado. 
(C) há isenção do imposto inter vivos, observadas as condições legais. 
(D) incide imposto inter vivos calculado sobre o valor venal do imóvel. 
 
71. No cancelamento de registro de associação civil, o oficial do Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas deve 



exigir, entre outras, a seguinte certidão: 
(A) certidão negativa do Fisco Estadual. 
(B) certidão negativa da Secretaria Municipal de Finanças ou órgão equivalente. 
(C) certidão negativa conjunta de débitos de Tributos Federais, expedida pela Justiça Federal.  
(D) certidão de regularidade perante o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal. 
 
DIREITO CIVIL 
 
72. Assinale a alternativa correta. 
(A) De acordo com o sistema jurídico brasileiro, adquire-se a propriedade imobiliária por meio do registro do título de 

transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis, da acessão, da usucapião, da escritura pública e da transmissão 
automática dos direitos hereditários (princípio da saisine). 

(B) Na aquisição originária do domínio, não há qualquer relação negocial ou obrigacional entre o adquirente e o proprietário, 
de modo que a propriedade é adquirida sem os vícios originários que existiam sobre ela, ao passo que, na aquisição derivada, 
existe um vínculo jurídico causal entre o proprietário e o adquirente. 

(C) Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à 
constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a cinquenta vezes o maior 
salário mínimo vigente no País. 

(D) O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se 
não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade da União; 
presumir-se-á de modo absoluto a intenção de abandonar, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer 
os ônus fiscais.  

 
73. O encargo, nos negócios jurídicos, 
(A) não suspende nem a aquisição e nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto ao negócio jurídico, 

pelo disponente, como condição suspensiva. 
(B) mesmo sendo ilícito ou impossível, não invalida o negócio, quando constituir o motivo determinante da liberalidade. 
(C) tem o efeito, sempre, de suspender a aquisição e o exercício do direito. 
(D) salvo disposição em contrário, suspende só o exercício do direito, enquanto permanecer pendente, mas não a sua 

aquisição pelo titular. 
 
74. Assinale a alternativa correta. 
(A) O sistema jurídico nacional não admite o ajuizamento de ação publiciana, definida como uma espécie de ação 

reivindicatória sem título, disponível em favor do possuidor ad usucapionem que já adquiriu originariamente a propriedade pelo 
decurso do prazo de usucapião, porém ainda não obteve a declaração judicial por sentença e, posteriormente, perdeu a posse 
para um terceiro. 

(B) Em relação ao princípio da legalidade e sobre os títulos submetidos ao sistema registrário, pode-se afirmar que a 
sentença de adjudicação compulsória, por ser fonte de mutação jurídico-real, pode ser classificada como título impróprio, ao 
passo que o mandado de penhora constitui título próprio. 

(C) A posse precária é imprestável para usucapião não porque é injusta, mas porque o precarista não tem animus domini, 
uma vez que reconhece a supremacia e o melhor direito de terceiro sobre a coisa; caso, porém, não reconheça ou deixe de 
reconhecer essa posição e revele isso de modo inequívoco e claro ao titular de domínio, para que este possa reagir e retomar a 
coisa, nasce, nesse momento, o prazo para usucapião, porque o requisito do elemento subjetivo (ânimo de dono) estará então 
presente. 

(D) Mesmo após a vigência da legislação que instituiu o sistema matricular e sua consequente continuidade, é possível, 
atualmente, formalizar o ato de transcrição em decorrência da usucapião de bem imóvel. 

 
75. Se ambas as partes procederem com dolo na conclusão de um negócio jurídico, 
(A) só pode pedir-lhe a invalidação a parte que tiver agido com dolo acidental, contra a que tiver obrado com dolo essencial. 
(B) nenhuma delas pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização, ainda que se trate de dolo meramente 

acidental. 
(C) qualquer uma delas pode pedir-lhe a invalidação, mas a indenização só é cabível contra a parte que tiver agido com 

dolo essencial. 
(D) qualquer uma delas pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. 
 
76. Assinale a alternativa correta. 
(A) Por não se tratar de obrigação propter rem, o adquirente de unidade autônoma do condomínio edilício não responde 

pelos débitos do alienante, devidos ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 
(B) No condomínio edilício, as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, 

lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, 
podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, inclusive os abrigos para veículos, que sempre poderão ser 
alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, tendo em vista o caráter absoluto do direito de propriedade. 

(C) É obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição, total ou parcial, bem como sobre os 
prejuízos causados pelo furto de veículos ou de objetos no interior do condomínio, pois a responsabilidade civil se aproxima das 
regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e o condômino, ao alocar o veículo, transfere a sua guarda à administração, 
aplicando-se as regras do contrato de depósito. 

(D) Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, 
devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, a discriminação e individualização das unidades de propriedade 
exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, 
relativamente ao terreno e partes comuns e o fim a que as unidades se destinam. 



 
77. A respeito das pessoas jurídicas, conforme disposição expressa prevista no Código Civil, é correto afirmar: 
(A) no geral, as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, 

nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano apenas em caso de dolo 
ou fraude. 

(B) aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de 
acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação do Ministério Público, com 
recurso ao juiz. 

(C) começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a formalização, por instrumento particular, do 
contrato social ou estatuto, uma vez que o registro, neste caso, é meramente declaratório. 

(D) em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, 
pode o juiz decidir, de ofício, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, mesmo quando não lhe couber intervir no 
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

 
78. Em relação ao domicílio da pessoa natural, assinale a alternativa correta. 
(A) O domicílio do incapaz é o lugar em que for encontrado. 
(B) O domicílio do marítimo é o porto em que o navio estiver atracado. 
(C) O domicílio do preso é o local da sua última residência no país. 
(D) O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, 

o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. 
 
79. A respeito do pagamento, conforme disposição expressa prevista no Código Civil, é correto afirmar: 
(A) o credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, quando for comprovadamente mais valiosa. 
(B) o pagamento feito por terceiro, com oposição do devedor, obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha 

meios para ilidir a ação. 
(C) o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não 

se sub-roga nos direitos do credor. 
(D) se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação oposta por 

terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, sem a possibilidade de 
regresso contra o credor. 

 
80. Em relação à evicção, assinale a alternativa correta. 
(A) Não obstante à cláusula, que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto de receber o preço 

que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. 
(B) Não podem as partes, nem por cláusula expressa, reforçar ou diminuir a responsabilidade pela evicção. 
(C) A caracterização da evicção só se dará pela perda definitiva da propriedade por sentença judicial. 
(D) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, mas esta garantia não subsiste se a aquisição se tenha 

realizada em hasta pública. 
 
81. Sobre o contrato de compra e venda, assinale a alternativa correta. 
(A) Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta 

não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, 
não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. 

(B) Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência ou for 
condenado ao pagamento de quantia em dinheiro, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê 
caução de pagar no tempo ajustado. 

(C) Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do vendedor, e, a cargo do comprador, 
as da tradição. 

(D) É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros suscetíveis de objetiva determinação, assim como 
ao arbítrio exclusivo de uma das partes. 

 
82. A propósito dos contratos, assinale a alternativa correta. 
(A) Tanto a cláusula resolutiva expressa, quanto a tácita, para operarem os seus efeitos, dependem de interpelação judicial. 
(B) No contrato aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, se não vierem eles a existir, o contrato simplesmente 

se resolve, com o retorno das partes ao statu quo ante, ainda que um dos contratantes tenha assumido esse risco, em razão do 
princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer contratante. 

(C) A venda de ascendente a descendente é nula de pleno direito, ainda que hajam nela consentido, expressamente, os 
outros descendentes e o cônjuge do alienante. 

(D) Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e 
danos. 

 
83. Sobre o instituto do casamento, assinale a alternativa correta. 
(A) O casamento não pode ser realizado por procuração com poderes especiais, ainda que por instrumento público. 
(B) O suprimento judicial de idade é previsto em favor de pessoa sem idade núbil, em razão de gravidez ou para evitar a 

imposição de pena criminal, ao passo que o suprimento judicial do consentimento viabiliza o casamento de pessoa com idade 
núbil, em caso de denegação injusta de qualquer um dos pais, de ambos, ou do representante legal. 

(C) A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes quatro testemunhas 
se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever, sob pena de nulidade do ato. 

(D) Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade à qual 



incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de oito testemunhas, que com os 
nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo grau. 

 
84. Duas sendo as promessas de compra e venda sobre o mesmo imóvel, 
(A) produz efeitos aquela que foi registrada no Ofício Imobiliário, mas pode o outro promitente comprador averbar, na 

matrícula do imóvel, a pretensão que passa a ter contra o vendedor. 
(B) é de se observar, à validade e prevalência delas, a respectiva ordem cronológica, em homenagem ao princípio prior in 

tempore, potior in jure. 
(C) produz efeitos, simplesmente, a que foi registrada no Ofício Imobiliário, devendo o outro promitente comprador exercer 

sua pretensão diretamente contra o promitente vendedor, pois nenhuma pretensão lhe assiste contra o Ofício Imobiliário. 
(D) ao Oficial registrador compete cancelar, de ofício, o registro da promessa de compra e venda mais moderna, e registrar 

a mais antiga, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. 
 
85. Segundo disposição expressa do Código Civil, é correto afirmar: 
(A) É admissível alteração do regime de bens, por meio de escritura pública, ressalvados os direitos de terceiros. 
(B) Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, 

cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do 
menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 

(C) Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da 
comunhão universal. 

(D) É anulável o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e inexistente se não lhe seguir o casamento. 
 
86. De acordo com previsão no Código Civil, assinale a alternativa correta. 
(A) Por se tratar de bem móvel por equiparação, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-

herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública ou instrumento particular. 
(B) A renúncia da herança deve constar expressamente de declaração particular, instrumento público ou termo judicial. 
(C) O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado metade do preço, haver para si a quota 

cedida a estranho, se o requerer até em noventa dias após a transmissão. 
(D) A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na 

vigência da união estável, se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
87. De acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar: 
(A) as partes e todos aqueles que de qualquer forma participam do processo civil têm o dever de cumprir com exatidão os 

provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. 
(B) considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato da parte que resiste injustificadamente às ordens judiciais ou às 

determinações proferidas pelo representante do Ministério Público. 
(C) ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a caracterização do ato atentatório 

ao exercício da jurisdição autoriza o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, a aplicar ao 
responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a dez por cento do valor da 
causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será revertida 
em favor do credor. 

(D) no curso das ações de usucapião e retificação de registro público, o juiz não pode determinar a remessa dos autos à 
unidade de serviço extrajudicial para requisitar informações sobre o imóvel objeto da demanda, dos titulares de direitos reais ou 
sobre outros aspectos registrários relevantes, ainda que haja Portaria editada pelo Juízo. 

 
88. Na ação renovatória de contrato de locação, desejando o proprietário exercer o direito de retomada do imóvel para seu 

próprio uso, deverá fazê-lo 
(A) por intermédio de reconvenção. 
(B) ajuizando ação própria, distribuída livremente. 
(C) mediante pedido contraposto de retomada deduzido na própria contestação, dada a natureza dúplice da ação. 
(D) mediante o ajuizamento, por dependência, de ação própria. 
 
89. Assinale a alternativa correta. 
(A) Denomina-se averbação premonitória a possibilidade conferida ao exequente de, no ato da distribuição ou início da fase 

de cumprimento de sentença, obter certidão comprobatória do ajuizamento ou instauração da execução, com identificação das 
partes e valor da causa, para fins de registro público, sendo presumida a fraude à execução na alienação ou oneração de bens 
efetuada após a formalização do ato junto à unidade de serviço extrajudicial. 

(B) A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exequente, sem prejuízo da 
imediata intimação do executado (art. 652, § 4.º), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a 
respectiva inscrição no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, no prazo legal de 05 dias, 
sob pena de cancelamento da constrição. 

(C) O juiz, a requerimento da parte, poderá decretar o arresto dos bens do casal, nas ações de divórcio e de anulação de 
casamento, em caso de fundado receio de dilapidação, sendo possível a efetivação da averbação na respectiva serventia 
imobiliária. 

(D) Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da execução sejam cientificados, por 
qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto e o credor com garantia real, 
dispensada a comunicação do credor com direito de penhora anteriormente registrada, que não seja de qualquer modo parte na 
execução. 



 
90. Sobre as ações possessórias, assinale a alternativa correta. 
(A) De acordo com o princípio da fungibilidade, a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que 

o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados. 
(B) É vedado ao réu, ao apresentar contestação na ação de reintegração de posse, demandar proteção possessória em 

face do autor, sob a alegação de que foi esbulhado, tendo em vista que tal pretensão deve ser veiculada por meio de 
reconvenção. 

(C) Não é lícito ao autor cumular o pedido possessório com o de condenação em perdas e danos. 
(D) Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 15 (quinze) dias 

subsequentes, a citação do réu para contestar a ação. 
 
DIREITO PENAL 
 
91. Assinale a alternativa correta. 
(A) O Oficial de Registro e o Tabelião não podem ser sujeitos do crime de desacato. 
(B) O Oficial Registrador e o Tabelião podem ser sujeitos passivos secundários do crime de desacato. 
(C) O Oficial de Registro e o Tabelião não podem ser sujeitos passivos do crime de desacato. 
(D) O Oficial de Registro Civil e Tabelião podem ser sujeitos passivos primários do crime de desacato. 
 
92. A consumação do crime de Falso Reconhecimento de Firma ou Letra se dá quando 
(A) o reconhecimento é realizado. 
(B) o respectivo documento é entregue a quem possa fazer dele o mau uso. 
(C) o respectivo documento é utilizado por qualquer pessoa. 
(D) o pagamento do ato de reconhecimento é realizado. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
93. Se o Prefeito Municipal de uma cidade do Estado de São Paulo comete um crime de homicídio na cidade de Recife, 

Estado de Pernambuco, é competente para o julgamento da causa o 
(A) Tribunal do Júri do Foro da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco. 
(B) Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
(C) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
(D) Tribunal do Júri do Foro da Comarca da cidade, onde o autor do referido crime figura como Prefeito Municipal. 
 
DIREITO COMERCIAL 
 
94. As sociedades empresariais regulares, no Direito Brasileiro, podem adotar os seguintes tipos: 
(A) sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e por ações, sociedade limitada, 

sociedade por ações. 
(B) sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e comandita por ações, sociedade limitada, sociedade 

por ações. 
(C) sociedade em nome coletivo, sociedade em comum, sociedade cooperativa, sociedade limitada, sociedade por ações. 
(D) sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita por ações, sociedade limitada, sociedade de propósito 

específico, sociedade por ações. 
 
95. Em matéria de títulos de crédito, segundo o Código Civil, o título nominativo pode ser transferido 
(A) somente se tiver anuência de todos os coobrigados. 
(B) somente mediante cessão civil, sem efeitos cambiais. 
(C) somente se tiver anuência do devedor principal. 
(D) por endosso, desde que contenha o nome do endossatário. 
 
96. Assinale a alternativa correta. 
(A) Ao dar um aval, o avalista garante a obrigação cambiária mesmo que a obrigação avalizada seja nula. 
(B) O empresário individual devidamente registrado na Junta Comercial competente torna-se uma pessoa jurídica. 
(C) A responsabilidade dos sócios na sociedade limitada vai até o montante do capital social; isso significa que em qualquer 

hipótese serão eles convocados para repor o capital social até o valor declarado no contrato social. 
(D) A declaração antenupcial do empresário deve ser arquivada somente no registro público do comércio, a cargo das 

Juntas Comerciais. 
 
97. Segundo a legislação civil em vigor, no que diz respeito à empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), é 

incorreto afirmar: 
(A) ela pode usar tanto de firma quanto de denominação social, seguida da designação EIRELI. 
(B) tem o capital subscrito inteiramente por uma única pessoa e a responsabilidade dela vai até o limite do capital social. 
(C) a pessoa natural que constituir EIRELI somente poderá ter duas empresas dessa modalidade. 
(D) aplicam-se à EIRELI, subsidiariamente, as regras da sociedade limitada. 
 
98. Ao lavrar uma escritura em que compareça como outorgante uma sociedade anônima, no tocante à representação, o 

notário deve observar: 
I. se o acionista controlador autorizou a prática do ato pela sociedade; 
II. se a reunião de diretores, regularmente convocada, autorizou a prática do ato a ser formalizado na escritura; 



III. a quem os estatutos sociais outorgam poderes de representação da sociedade para a prática do ato; 
IV. quem foi eleito na assembleia competente como representante da companhia. 

Em relação a tais assertivas, é correto afirmar: 
(A) apenas I está correta. 
(B) apenas III e IV estão corretas. 
(C) I, II, III e IV estão corretas. 
(D) apenas II está correta. 
 
99. Para constituir uma subsidiária integral de uma sociedade anônima, além das demais formalidades, é necessário 
(A) o notário lavrar uma ata notarial, comparecendo na assembleia geral dos acionistas que deliberar sobre a criação da 

subsidiária integral. 
(B) lavrar a ata da assembleia geral que deliberou a constituição da subsidiária integral, dando-lhe, pois, pública forma e 

transcrevendo o estatuto social. 
(C) lavrar uma escritura de constituição da subsidiária integral após verificação dos poderes dos representantes legais e sua 

conformidade com o estatuto. 
(D) apenas arquivar a ata da assembleia geral da sociedade anônima que criou a subsidiária integral, com cópia dos 

estatutos sociais e da ata de eleição da diretoria. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
100. A Relação Anual de Informações Sociais – RAIS deverá ser preenchida pelas empresas, contendo elementos 

destinados a suprirem as necessidades de controle, estatística e informações das entidades governamentais da área social. Ela 
deverá conter as informações periodicamente solicitadas pelas instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda, Trabalho, 
Interior e Previdência e Assistência Social. 

Os Notários e Registradores como empregadores estão obrigados a declarar a RAIS? 
(A) Não. Eles não são considerados empresa, pois o vínculo contratual com os prepostos é efetuado com a pessoa física 

do Notário ou do Registrador. 
(B) Sim. Eles estão obrigados a declarar a RAIS, a partir de 11 vínculos, durante o ano-base, caso contrário, estão 

obrigados a entregar a RAIS negativa. 
(C) Eles estão obrigados a declarar a RAIS, desde que tenham prepostos celetistas. 
(D) Sim. Eles estão obrigados a declarar a RAIS, e, se não mantiveram empregados durante o ano-base, deverão 

entregar a RAIS negativa. 
 

 
VERSÃO 1 (GABARITO) 

 

1 - B 2 - C 3 - D 4 - A 5 - C 6 - A 7 - B 8 - D 9 - A 10 - C 

11 - C 12 - A 13 - D 14 - B 15 - C 16 - A 17 - C 18 - B 19 - B 20 - D 

21 - C 22 - A 23 - C 24 - B 25 - D 26 - A 27 - C 28 - B 29 - D 30 - A 

31 - B 32 - C 33 - B 34 - D 35 - B 36 - A 37 - C 38 - D 39 - A 40 - B 

41 - B 42 - C 43 - A 44 - A 45 - D 46 - C 47 - B 48 - C 49 - C 50 - D 

51 - C 52 - A 53 - B 54 - A 55 - C 56 - D 57 - B 58 - C 59 - A 60 - B 

61 - C 62 - B 63 - A 64 - D 65 - A 66 - A 67 - D 68 - B 69 - A 70 - C 

71 - D 72 - B 73 - A 74 - C 75 - B 76 - D 77 - B 78 - D 79 - C 80 - A 

81 - A 82 - D 83 - B 84 - C 85 - B 86 - D 87 - A 88 - C 89 - A 90 - A 

91 - B 92 - A 93 - C 94 - B 95 - D 96 - A 97 - C 98 - B 99 - C 100 - D 

 
 
VERSÃO 02 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAL 
 
01. Qual dos princípios a seguir não é próprio da atividade notarial? 
(A) Princípio da unicidade do ato. 
(B) Princípio da instância. 
(C) Princípio do contraditório. 
(D) Princípio da publicidade. 
 



02. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a 
guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Se 
houver necessidade de serem periciados: 

(A) o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência do titular e 
autorização do juízo competente. 

(B) o perito poderá retirar os documentos para a necessária perícia, mediante carga e termo de responsabilidade a ser 
assinado perante o titular da serventia. 

(C) os documentos deverão ser encaminhados para a autoridade competente, a quem será transferida a guarda e a 
responsabilidade, que cessarão com a restituição dos originais ao titular de serviço notarial ou de registro. 

(D) o exame deverá ocorrer no presença do juiz corregedor permanente, em dia e hora adrede designados, com ciência 
do titular da serventia. 

 
03. Se alguém não puder ou não souber assinar: 
(A) é desnecessária a assinatura do ato, bastando a declaração dos notários e registradores dessa ocorrência, eis que 

revestida da competente fé-pública. 
(B) uma pessoa capaz, designada pelo titular da serventia, o fará, devendo os notários e registradores declarar essa 

ocorrência no ato. 
(C) deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade, devendo os 

notários e registradores declarar essa ocorrência no ato. 
(D) uma pessoa capaz e a seu rogo o fará, devendo os notários e registradores declarar essa ocorrência no ato. 
 
04. De acordo com as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, caberá ao Juiz Corregedor 

Permanente, entre outros: 
(A) definir o número mínimo e máximo de prepostos. 
(B) assegurar a existência de computador conectado à internet e de endereço eletrônico da unidade e de todos os 

prepostos para a correspondência por e-mail. 
(C) garantir fácil acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, mediante existência de local para atendimento 

exclusivo e isolado do restante da serventia. 
(D) verificar o local, condição de segurança, conforto e higiene da sede da unidade do serviço notarial ou de registro. 
 
05. Quanto aos livros obrigatórios, é correto afirmar que 
(A) o desaparecimento ou a danificação de qualquer livro deverá ser imediatamente comunicada ao Juiz Corregedor 

Permanente e ao Procurador Geral de Justiça. 
(B) o termo de abertura deverá conter o número do livro, o fim a que se destina, o número de folhas que contém, o Juízo 

Corregedor Permanente que fiscaliza o cartório e o nome do delegado do serviço notarial e de registro responsável. 
(C) a responsabilidade pela escrituração do livro Registro Diário da Receita e da Despesa é direta do notário ou 

registrador e do contador que assinou o livro com o titular da delegação. 
(D) serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo notário ou registrador, podendo ser utilizado, para tal fim, 

processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. 
 
06. Em relação ao traslado, é correto afirmar que: 
(A) é vedada a cobrança de traslados extras. 
(B) é cópia fiel da escritura lavrada no livro de notas. 
(C) no ordenamento jurídico nacional, admite-se apenas o traslado em papel. 
(D) a Lei Federal n.º 6.015/73 admite traslado parcial. 
 
07. Ressalvadas as inexatidões materiais e as irregularidades constatáveis documentalmente, uma escritura pública 

somente pode ser retificada 
(A) por outra escritura, com o comparecimento das mesmas partes que, na primeira, manifestaram sua vontade e 

participaram do negócio jurídico instrumentalizado. 
(B) mediante uma ordem judicial, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito jurisdicional. 
(C) mediante uma ordem judicial, desde que no âmbito jurisdicional. 
(D) a escritura pública é um ato jurídico perfeito e acabado e, portanto, não admite retificação. 
 
08. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo: 
(A) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada 

com a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas e a segurança jurídica. 
(B) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
(C) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
(D) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi concedida com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
 
09. Quanto à lavratura de escrituras públicas, deverá o Tabelião de Notas observar as normas a seguir, exceto: 
(A) referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. 
(B) assinatura das partes e dos demais comparecentes ou, caso não possam ou não saibam escrever, de outras 

pessoas capazes, que assinarão a rogo e no lugar daqueles, cujas impressões digitais, no entanto, deverão ser colhidas 
mediante emprego de coletores de impressões digitais, vedada a utilização de tinta para carimbo. 

(C) assinatura do Tabelião de Notas ou a de seu substituto legal. 



(D) manifestação clara da vontade das partes, excluída a dos intervenientes. 
 
10. No que concerne à lavratura de escritura pública de divórcio consensual, deverá o Tabelião de Notas exigir: 
(A) apresentação de requerimento solicitando o sigilo do ato notarial. 
(B) apresentação de procuração lavrada no exterior, registrada no Registro de Imóveis, acompanhada da respectiva 

tradução, caso não redigida na língua nacional, no prazo de validade de até 60 dias. 
(C) documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver. 
(D) apresentação de documento hábil que comprove a ausência de processo preexistente no âmbito jurisdicional. 
 
11. Quanto à documentação referente a imóvel para lavratura de escritura pública, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Nas escrituras relativas à transferência do domínio útil, a referência ao comprovante de pagamento dos três últimos 

foros anuais, se a enfiteuse recair sobre propriedade pública. 
(B) Indicação dos alvarás ou mandados, nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial. 
(C) A alusão ao pacto antenupcial e aos seus correspondentes ajustes, ao número de seu registro no Registro de 

Imóveis, quando o ato disser respeito a objeto de convenção antenupcial, e, caso o pacto antenupcial não tenha sido 
registrado, a expressa menção à necessidade do seu registro antes do relativo à alienação ou à oneração. 

(D) Certidão atualizada do Registro de Imóveis competente, bem como a de ações reais e pessoais reipersecutórias e de 
ônus reais, com prazo de validade de 30 dias. 

 
12. Na hipótese de lavratura de escritura pública de venda e compra em que conste na matrícula imobiliária terreno e no 

documento fiscal do IPTU conste construção, deverá o Tabelião: 
(A) lavrar a escritura normalmente sem mencionar a área construída do IPTU e sem considerar para fins de ITBI o valor 

venal referente à área construída. 
(B) lavrar a escritura, esclarecendo às partes da necessidade de averbação da construção ou aumento de área construída 

no registro imobiliário, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis. 
(C) recusar a lavratura da escritura tendo em vista a impossibilidade de ingresso do título no fólio real. 
(D) exigir que o vendedor averbe a construção no registro de imóveis previamente à lavratura do ato notarial. 
 
13. Em relação ao sinal público, não é correto afirmar que 
(A) os documentos de outras localidades, públicos ou particulares, referidos nos atos notariais, deverão ter suas firmas 

reconhecidas na comarca de origem ou naquela em que irão produzir seus efeitos, inclusive os assinados judicialmente. 
(B) são consideradas válidas as cópias dos atos notariais escriturados nos livros do serviço consular brasileiro, produzidas 

por máquinas fotocopiadoras, quando autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira. 
(C) os Tabeliães de Notas e os Registradores Civis com atribuições notariais remeterão ao Colégio Notarial do Brasil – 

Conselho Federal (CNB-CF), por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, cartões com seus 
autógrafos e os dos seus prepostos autorizados a subscrever traslados e certidões, reconhecer firmas e autenticar cópias 
reprográficas, para o fim de confronto com as assinaturas lançadas nos instrumentos que forem apresentados. 

(D) as cópias dos atos notariais escriturados nos livros do serviço consular brasileiro, produzidas por máquinas 
fotocopiadoras, quando autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira não necessitarão ter suas firmas 
reconhecidas na comarca de origem ou naquela em que irão produzir seus efeitos. 

 
14. Em relação às escrituras de separação e divórcio, está errado afirmar que: 
(A) na partilha em que houver transmissão de propriedade do patrimônio individual de um cônjuge ao outro, ou a partilha 

desigual do patrimônio comum, deverá ser comprovado o recolhimento do tributo devido sobre a fração transferida. 
(B) o Tabelião de Notas, ao atender às partes com a finalidade de lavrar escrituras públicas de separação e divórcio 

consensuais, deve disponibilizar às partes uma sala ou um ambiente reservado e discreto. 
(C) é desnecessário o registro das escrituras públicas no livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais. 
(D) é inadmissível escritura pública de retificação das cláusulas de obrigações alimentares ajustadas na separação e no 

divórcio. 
 
15. Quanto à revogação de testamento, é correto afirmar que: 
(A) o testamento público deve ser revogado pela forma pública. 
(B) a cobrança da revogação de testamento público lavrada em Tabelionato de Notas é a mesma da lavratura do 

testamento. 
(C) cada revogação de testamento só pode revogar um único testamento. 
(D) se a revogação foi lavrada no mesmo cartório em que foi lavrado o testamento, o Tabelião está dispensado de 

comunicar a revogação à CENSEC. 
 
16. Para a lavratura de uma escritura pública, quanto à cobrança de custas, é correto afirmar que: 
(A) nas hipóteses de locação, os emolumentos serão calculados sobre o valor de um aluguel mensal. 
(B) no caso de instituição de servidão, os emolumentos terão como base 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

imóvel, respeitando-se o mínimo previsto no item 1 da tabela, combinado com o artigo 7.º da Lei Estadual n.º 11.331/2002. 
(C) quando dois ou mais bens forem dados em garantia, para os quais não tenha sido individualmente atribuído o valor, 

a base de cálculo para cobrança de emolumentos será o valor do negócio jurídico, atribuído ou estimado, dividido pelo número 
de bens ofertados. 

(D) nas hipóteses de hipoteca e penhor, os emolumentos serão calculados sobre o valor do bem dado em garantia. 
 
17. Para fins da lavratura de escritura pública, considerando a Lei Estadual n.º 11.331/2002, é correto afirmar que: 
(A) aplicam-se as regras de cobrança para escrituras de imóveis financiados por entidade financeira exclusivamente para 

aquisição de imóveis comerciais. 



(B) imóveis financiados por entidade financeira terão como base de cálculo dos emolumentos, em caso de prédio acabado, 
o valor total do prédio. 

(C) nas escrituras de imóveis financiados por entidade financeira, quando o caso tratar de terreno com financiamento de 
prédio a ser construído, a base de cálculo será exclusivamente o valor do terreno. 

(D) imóveis financiados por entidade financeira terão os emolumentos calculados pela tabela de escritura com valor 
declarado, aplicando-se redução de 30% (trinta por cento). 

 
18. Em relação ao Tabelião de Protesto, é errado afirmar que: 
(A) onde houver mais de um Tabelião de Protesto, o formulário de apresentação será entregue ao serviço de distribuição, que 

restituíra, com a devida formalização, a via destinada a servir de recibo. 
(B) o Tabelião de Protesto de Títulos deve prestar os serviços de modo eficiente e adequado, em local de fácil acesso ao 

público e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos, nos dias e horários definidos por meio da portaria 
do Juiz Corregedor Permanente, atento às peculiaridades locais e às oito horas diárias mínimas de atendimento ao público, e com 
observação do disposto na Seção V, Capítulo XIII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

(C) os títulos e outros documentos de dívida devem ser protocolizados tão logo apresentados ao Tabelionato de Protesto, 
obedecendo à estrita ordem cronológica. 

(D) nas localidades onde houver mais de um Tabelião de Protesto de Títulos haverá, obrigatoriamente, um serviço de 
distribuição, informatizado, instalado e mantido pelos próprios tabelionatos. 

 
19. Quanto à qualificação dos títulos apresentados a protesto, é errado afirmar que: 
(A) os contratos de câmbio podem ser recepcionados por meio eletrônico, se realizada, em qualificação, conferência das 

assinaturas digitais com emprego do programa específico disponibilizado pelo Banco Central do Brasil, observadas as respectivas 
instruções de uso. 

(B) verificada a existência de vícios formais ou inobservância do estatuído na legislação em vigor ou na normatização 
administrativa do Conselho Nacional de Justiça ou da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, os títulos e outros 
documentos de dívida serão devolvidos ao apresentante com anotação da irregularidade, ficando obstado o registro do protesto. 

(C) somente podem ser protestados os títulos, as letras e os documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças 
localizadas no território da comarca. 

(D) não será protestada, por falta de pagamento, a letra de câmbio contra o sacado aceitante. 
 
20. Em relação ao cheque, é correto afirmar que todas as assertivas estão corretas, com exceção de: 
(A) tratando-se de cheque, o protesto deverá ser lavrado exclusivamente no lugar do pagamento. 
(B) é vedado o protesto de cheques devolvidos pelo banco sacado com fundamento nos motivos números 20, 25, 28, 30 

e 35, definidos pelo Banco Central do Brasil, desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso, nem estejam 
garantidos por aval. 

(C) o cheque a ser protestado deve conter a prova da apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento, 
salvo se o protesto tiver por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. 

(D) existindo endosso ou aval, o protesto desses cheques não dependerá de quaisquer intimações e, dos 
assentamentos do serviço de protesto de títulos, não deverão constar os nomes e números do CPFMF dos titulares da 
respectiva conta corrente bancária, anotando-se, nos campos próprios, que o emitente é desconhecido, e elaborando-se índice 
em separado, pelo nome do apresentante. 

 
21. Em relação ao protesto de títulos, é correto afirmar que: 
(A) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 

Títulos examiná-los em seus caracteres formais e intrínsecos, não lhe cabendo, contudo, investigar a ocorrência da prescrição ou 
caducidade. 

(B) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais, devendo, ainda, investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. 

(C) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais e intrínsecos, devendo, ainda, investigar a ocorrência da prescrição ou 
caducidade, em razão do princípio de cautela, que deve nortear a atividade notarial. 

(D) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais, não lhe cabendo investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. 

 
22. Em relação ao protesto de títulos, é correto afirmar que: 
(A) nos termos da Lei Federal n.º 9.492/97, os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os 

prejuízos que causarem, sendo sua responsabilidade subsidiária à do Estado. 
(B) pelos atos que praticarem em decorrência da Lei Federal n.º 9.492/97, os Tabeliães de Protesto perceberão do Estado, 

a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da Lei Estadual e de seu decreto regulamentador. 
(C) diferentemente do que ocorre com o Tabelião de Notas, a Lei Federal n.º 9.492/97 não permite ao Tabelião de Protesto 

que exija depósito prévio dos emolumentos e demais despesas. 
(D) nos termos da Lei Federal n.º 9.492/97, pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, 

serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem. 
 
23. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, 

é correto afirmar que: 
(A) a averbação das sentenças concessivas de adoção do maior será feita exclusivamente no Registro Civil das 

Pessoas Naturais onde foi lavrado o seu registro de nascimento. 
(B) da averbação das sentenças de perda ou suspensão de poder familiar, constará apenas, a data da sentença, Vara e 

nome do Juiz que a proferiu, bem como o nome da pessoa que passa a deter o poder familiar e sua qualificação se conhecida. 



(C) a averbação das sentenças de perda ou suspensão de poder familiar será feita no Registro Civil das Pessoas 
Naturais que registrou o nascimento do menor. 

(D) o registro das sentenças de guarda e responsabilidade de menores com a suspensão do poder familiar será feita no Livro 
E do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1.º Subdistrito da sede. 

 
24. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, 

é correto afirmar que: 
(A) no Livro de Emancipações, Interdições e Ausências, será feita a averbação das sentenças que puserem termo à 

interdição, que determinarem substituições de curadores de interditos ou ausentes, das alterações de limites da curatela, 
cessação ou mudança de interdição, bem como da cessação de ausência. 

(B) no assento de ausência, será averbada a sentença que determinar a abertura da sucessão definitiva, após o trânsito 
em julgado, com referência especial ao testamento do ausente, se houver, e indicação de seus herdeiros habilitados, vedada a 
averbação da sentença de abertura de sucessão provisória. 

(C) as sentenças de separação judicial e de divórcio, após seu trânsito em julgado, serão registradas no livro B, 
fazendo-se remissão à margem dos assentos de casamento. 

(D) o traslado da escritura pública de separação e divórcio consensuais será apresentado ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do respectivo assento de casamento, para a averbação necessária, depois de homologada judicialmente. 

 
25. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, 

é correto afirmar que: 
(A) na averbação decorrente de escritura lavrada nos termos da Lei n.º 11.441/2007, far-se-á, igualmente, a indicação do 

nome que a mulher ou o marido passaram a adotar, a identificação do Tabelião de Notas, livro, página e data em que 
aperfeiçoado o ato e a Vara e o Juiz que homologou a escritura. 

(B) sempre que o Oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 10 (dez) dias, anotá-lo nos atos anteriores, 
com remissões recíprocas, se lançados na sua Unidade de Serviço, ou comunicar, com resumo do assento, ao Registro Civil das 
Pessoas Naturais em que estiverem os registros primitivos conhecidos, procedendo da mesma forma indicada para as averbações. 

(C) o mandado será entregue à parte para o encaminhamento necessário, após a necessária homologação pelo Juiz 
competente. 

(D) na averbação das sentenças de separação judicial e de divórcio, far-se-á a indicação do nome do Juiz signatário do 
mandado, da Vara em que foi proferida a sentença, a data desta, a sua conclusão, o fato de seu trânsito em julgado, o número do 
respectivo processo, o nome que a mulher ou o marido passaram a adotar, bem como a notícia sobre a ocorrência de decisão ou 
homologação da partilha de bens. 

 
26. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, 

é correto afirmar que 
(A) o óbito deverá ser registrado, com as remissões recíprocas, nos assentos de casamento e nascimento, e o 

casamento no do nascimento. 
(B) as comunicações serão feitas obrigatoriamente via “intranet” (ARPEN-SP), se destinadas ao Estado de São Paulo, e 

mediante carta relacionada em protocolo, se endereçadas aos Registros Civis das Pessoas Naturais de outros Estados e ainda 
não interligadas; as comunicações remetidas por outros Estados ficarão arquivadas no Registro Civil das Pessoas Naturais que 
as receber até efetiva anotação. 

(C) a dissolução da sociedade conjugal, por nulidade ou anulação do casamento, separação judicial ou divórcio, e seu 
restabelecimento serão averbados nos assentos de nascimento dos cônjuges. 

(D) a emancipação, a interdição, a ausência, a morte presumida e a união estável serão averbadas, com remissões 
recíprocas, nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome do cônjuge, em virtude de casamento, ou 
de dissolução da sociedade conjugal, por nulidade ou anulação do casamento, separação judicial ou divórcio. 

 
27. Como devem ser elaborados os índices dos respectivos livros pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais? 
(A) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, com exceção do Livro Protocolo de Entrada, 

corresponderá um índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, bem como pelo 
número de cadastro no Ministério da Fazenda (CPF), o qual, a critério do Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas ou 
exclusivamente por meio eletrônico. 

(B) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, inclusive o Livro Protocolo de Entrada, corresponderá 
um índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do Oficial, poderá 
ser organizado pelo sistema de fichas ou exclusivamente por meio eletrônico. 

(C) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos corresponderá um índice alfabético dos assentos 
lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas 
ou por meio eletrônico, se autorizado pelo Juiz Corregedor Permanente. 

(D) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, com exceção do Livro Protocolo de Entrada, corresponderá 
um índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do Oficial, poderá ser 
organizado pelo sistema de fichas ou exclusivamente por meio eletrônico. 

 
28. Para ser efetuado o traslado de assento de casamento de brasileiro, ocorrido em país estrangeiro, o mesmo deverá ser 

requerido por um dos cônjuges ou por procurador, devendo ser apresentada, dentre outros documentos, a certidão de casamento 
emitida por autoridade consular brasileira ou certidão estrangeira de casamento legalizada por autoridade consular brasileira e 
traduzida por tradutor público juramentado. Caso não conste o regime de bens adotado pelos cônjuges na certidão de casamento 
apresentada, o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve 

(A) negar o traslado do assento de casamento sem a menção ao regime de bens, tendo em vista que é requisito do registro do 
assento de casamento, com base no artigo 1536 do Código Civil, a menção ao regime de bens escolhido pelos nubentes. 



(B) trasladar o assento sem a menção ao regime de bens, podendo a averbação do regime ser requerida posteriormente, 
mediante apresentação de documentação comprobatória. 

(C) trasladar o assento de casamento constando o regime da comunhão parcial de bens, pois este é o regime legal, quando 
não adotado outro regime por meio de pacto antenupcial. 

(D) trasladar o assento sem a menção ao regime de bens, devendo a averbação do regime ser requerida posteriormente, 
mediante autorização judicial. 

 
29. Qual o procedimento que deverá ser adotado pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, ao receber de uma 

mãe a solicitação de alteração do nome dela no registro de nascimento de seu filho menor, após seu casamento, tendo em vista 
que ela passou a adotar o patronímico do marido? 

(A) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 
pelo interessado, independentemente de procedimento de retificação. 

(B) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 
pelo interessado, após petição homologada pelo Juiz Corregedor. 

(C) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração 
requerida pelo interessado, após visto do Ministério Público. 

(D) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve se negar a averbar no assento de nascimento do filho a 
alteração requerida pelo interessado, pois a alteração requerida não tem qualquer influência no assento de nascimento do 
filho. 

 
30. Serão registradas no livro de registro de nascimento as sentenças concessivas de adoção do menor, mediante mandado. 

O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, para efetuar o registro, deve observar os seguintes requisitos formais: 
(A) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença conferirá ao 

adotado o nome do adotante, não podendo ser alterado o prenome do adotado. O registro de nascimento original será cancelado. O 
registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o respectivo mandado 
judicial será arquivado ou microfilmado. 

(B) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença conferirá 
ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotante. O registro de nascimento original será cancelado. 
O registro deverá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de nascimento do adotado e, por fim, o respectivo 
mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

(C) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença conferirá ao 
adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotado. O registro de nascimento original será cancelado. O 
registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o respectivo mandado 
judicial será arquivado ou microfilmado. 

(D) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, mantendo-se o nome dos ascendentes biológicos. A sentença 
conferirá ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotante. O registro de nascimento original será 
cancelado. O registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o respectivo 
mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

 
31. Quanto à competência territorial para os assentos de nascimento, é correto afirmar que: 
(A) o nascimento será dado a registro no Oficial Registro Civil das Pessoas Naturais de livre escolha dos pais, no entanto 

os registros fora do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 
(B) o nascimento será dado a registro, exclusivamente, no lugar em que tiver ocorrido o parto, no entanto os registros fora 

do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 
(C) o nascimento será dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no mesmo Oficial de Registro Civil das 

Pessoas Naturais do registro do casamento dos pais, se estes forem casados. No entanto, os registros fora do prazo serão 
efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

(D) o nascimento será dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar de residência dos pais, no entanto 
os registros fora do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

 
32. No registro de filhos havidos fora do casamento, não serão considerados o estado civil e, ou, eventual parentesco 

dos genitores, cabendo ao Oficial velar unicamente pelo atendimento da declaração por eles manifestada e a uma das 
seguintes formalidades: 

(A) os genitores comparecem, pessoalmente, ou por intermédio de procurador com poderes específicos, ao Registro Civil 
das Pessoas Naturais, para efetuar o assento, do qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

(B) apenas a mãe comparece com declaração de duas testemunhas com firma reconhecida indicando o nome do pai, para 
efetuar o assento, do qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

(C) qualquer interessado pode requerer o registro de nascimento desde que munido da Declaração de Nascido Vivo 
(DN), ou declaração médica que confirme a maternidade, com firma reconhecida. 

(D) o pai comparece juntamente com o avô materno ao Registro Civil das Pessoas Naturais, para efetuar o assento, do 
qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

 
33. O procedimento administrativo da habilitação para o casamento será feito pessoalmente perante o Registro Civil das 

Pessoas Naturais, com a audiência do Ministério Público. No caso de casamento de menores, é correto afirmar que: 
(A) a habilitação de casamento de menores deve ser precedida da emancipação destes por concessão dos pais, ou de 

um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do Juiz, 
ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 

(B) após requerida a habilitação de casamento, juntando toda a documentação exigida por lei, em se tratando de 
casamento de menores, é necessária a anuência expressa de seus pais, feita por instrumento público ou particular com firma 



reconhecida. Ouvido o Ministério Público, o Oficial encaminhará o processo ao Juiz Corregedor Permanente que decidirá de 
plano, deferindo a publicação do edital. 

(C) o consentimento de pais analfabetos, para que seus filhos menores possam contrair matrimônio, deverá ser dado por 
meio de procurador constituído por instrumento público; ou por termo de consentimento, nos autos da habilitação, subscrito 
por uma pessoa a rogo do analfabeto, comprovada a presença do declarante pela tomada de sua impressão digital ao pé do 
termo. 

(D) o consentimento de pais, para que seus filhos menores possam contrair matrimônio, deverá ser dado em 
audiência perante o Ministério Público. 

 
34. No caso de cancelamento de registro de nascimento por determinação judicial, fundado na lei de proteção a vítimas e 

testemunhas ameaçadas, qual o procedimento que o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deverá adotar? 
(A) Averbar o cancelamento e comunicar o Ministério Público. 
(B) Averbar o cancelamento e excluir as informações da Central (CRC), informando o motivo como “determinação 

judicial”. 
(C) Averbar o cancelamento, comunicar o Corregedor Permanente e alterar o índice. 
(D) Lavrar novo assento e atualizar as informações na Central (CRC), no prazo de 5 dias. 
35. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: 
(A) o contrato de parceria agrícola ou pecuária. 
(B) o penhor comum sobre coisas móveis. 
(C) a caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de Bolsa ao portador. 
(D) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 167, I, n.º 3. 
 
36. Qual o Registro Público competente para a constituição do penhor de quotas de uma sociedade empresária limitada? 
(A) A Junta Comercial onde se encontra registrado o contrato social da empresa e no Registro de Títulos e Documentos do 

domicílio dos sócios para a sua conservação. 
(B) O Registro de Imóveis da circunscrição da sede da empresa, no Livro 03, registro auxiliar. 
(C) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio dos sócios e/ou da sede da empresa. 
(D) A Junta Comercial onde se encontra registrado o contrato social da empresa. 
 
37. Quanto às diligências a serem efetuadas nas notificações previstas no art. 160, da Lei n.º 6.015/73, é correto afirmar 

que: 
(A) a primeira diligência não excederá o prazo de 05 dias contados da data do registro do documento. Serão realizadas no 

mínimo 3 diligências para averbação do resultado positivo ou negativo. 
(B) a primeira diligência não excederá o prazo de 15 dias, contados da data da apresentação do documento para 

registro. Decorridos 30 dias e realizadas, no mínimo, 3 diligências, será averbado o resultado, positivo ou negativo, da 
notificação. 

(C) a primeira diligência não excederá o prazo de 30 dias, contados da data da apresentação do documento para 
registro. Serão realizadas no mínimo 3 diligências para averbação do resultado positivo ou negativo. 

(D) a primeira diligência não excederá o prazo de 15 dias, contados da data do registro do documento. Decorridos 30 
dias e realizadas, no mínimo, 3 diligências para averbação do resultado positivo e 5 diligências para a averbação do resultado 
negativo. 

 
38. É requisito para o registro da transferência da sede de uma comarca para outra: 
(A) a apresentação de requerimento instruído com o original do contrato social e suas alterações já averbadas na unidade 

registral de origem. 
(B) a apresentação de requerimento instruído com o original do contrato social e suas alterações já averbadas, com certidão 

de baixa do registro na comarca de origem. 
(C) a apresentação de requerimento instruído com certidão, de inteiro teor, dos atos registrados na unidade registral de 

origem. 
(D) a apresentação de requerimento instruído com o contrato social consolidado e certidão de baixa do registro na comarca de 

origem. 
 
39. Uma Associação, desde 27.05.2003, data do fim dos mandatos dos primeiros administradores, encontra-se com a 

administração irregular, sem nenhum outro ato registral, em especial no que concerne às eleições das diretorias que sucederam 
a primeira. Agora, depois de longo período, pretende averbar a ata da assembleia geral por meio da qual, dentre outras 
deliberações, elegeu a nova diretoria, sem elo de continuidade entre a composição da última diretoria regular e a que ora se 
apresenta. Diante do citado documento, o Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas deve 

(A) negar a averbação da assembleia, indicando aos interessados que devem acionar a via jurisdicional para nomeação de um 
administrador provisório. 

(B) elaborar nota de devolução, exigindo que os interessados publiquem edital para convocar os antigos administradores 
para a eleição da nova diretoria. Caso fique comprovado que estes não compareceram à assembleia, a eleição da nova 
administração poderá ser averbada. 

(C) averbar a ata de assembleia, tendo em vista que, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não é aplicável o princípio 
da continuidade, sendo este um princípio aplicável somente ao Registro de Imóveis. 

(D) negar a averbação da assembleia, indicando aos interessados que devem acionar o Juiz Corregedor Permanente para 
nomeação de um administrador provisório. 

 
40. Quais os requisitos necessários para o preenchimento do livro índice das pessoas jurídicas no caso de registro de 

sociedades, com base nas Normas de Serviço da Corregedoria do Estado de São Paulo? 



(A) O nome da pessoa jurídica, o nome completo dos sócios e o CPF, se pessoas físicas, ou o nome e o CNPJ se 
pessoas jurídicas. 

(B) O nome da pessoa jurídica e o respectivo CNPJ. 
(C) O nome da pessoa jurídica, o nome completo dos sócios e dos administradores, com a indicação de sua nacionalidade, 

estado civil, profissão, endereço, identidade e CPF, se pessoas físicas, e o nome, endereço e CNPJ, se pessoas jurídicas, bem 
como a quantidade de quotas e o valor da participação no capital social. 

(D) O nome da pessoa jurídica, o respectivo CNPJ, o nome completo e o CPF dos sócios e dos administradores. 
 
41. A partir de qual momento já é possível o registro da venda e compra da unidade futura de condomínio edilício? 
(A) A qualquer momento, mesmo sem o registro da incorporação ou da especificação, desde que conste do título que a 

venda se trata de unidade futura e seja indicado o número desta. 
(B) A qualquer momento, mesmo sem o registro da incorporação ou da especificação, desde que conste do título a fração 

ideal que vincule a unidade futura. 
(C) A partir do registro da especificação de condomínio. 
(D) A partir do registro da incorporação do condomínio. 
 
42. Com base nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, qual é o Registro Público 

competente das escrituras de pacto antenupcial? 
(A) No Livro 03 – Registro Auxiliar, do Registro de Imóveis da comarca em que os cônjuges têm ou tiverem seu último 

domicílio. 
(B) No Livro E, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca em que os cônjuges tiveram o seu 

primeiro domicílio. 
(C) No Livro 03 – Registro Auxiliar, do Registro de Imóveis da comarca em que os cônjuges tiveram o seu primeiro 

domicílio. 
(D) No Livro E, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca onde foi realizado o casamento. 
 
43. Ocorrida a transmissão do domínio de um confrontante de imóvel que se encontra em procedimento de retificação 

administrativa prenotado em Cartório, verificando o Oficial que o atual proprietário não manifestou sua ciência, deve 
(A) intimar o requerente e o profissional que assinou a planta e o memorial descritivo, a fim de se manifestarem no prazo de 05 dias. 
(B) elaborar nota devolutiva, informando a mudança de titularidade do confrontante. 
(C) notificá-lo do procedimento para que se manifeste em 15 dias. 
(D) averbar a retificação administrativa sem a notificação do novo proprietário do imóvel confrontante, tendo em vista a 

prioridade da sua prenotação. 
 
44. Considerando o teor do artigo 1393 do CC “Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode 

ceder-se por título gratuito ou oneroso”. 
Na qualificação registral de uma escritura de venda e compra, onde a propriedade plena de um imóvel pertencente a João foi 

alienada da seguinte forma a nua propriedade para Henrique e o usufruto para Leopoldo, o Oficial deve 
(A) elaborar nota de devolução fundamentada no artigo 1393 do Código Civil. 
(B) registrar a escritura, tendo em vista que o artigo 1393 do Código Civil só é aplicável aos direitos reais de usufruto já 

constituídos por meio de seu registro. 
(C) registrar a escritura somente quanto à nua propriedade, aplicando o princípio da cindibilidade. 
(D) elaborar nota de devolução fundamentada no artigo 1393 do Código Civil, expondo que o usufruto não pode ser alienado e 

que a escritura pode ser retificada para que o exercício do usufruto seja transmitido a título gratuito. 
 
45. Foi apresentado, para registro, instrumento particular de distrato social devidamente registrado na Junta Comercial, no 

qual uma empresa transfere imóvel de seu patrimônio aos sócios. Na qualificação deste título, o Oficial deve 
(A) elaborar nota de devolução, exigindo escritura pública, com fundamento no artigo 108 do Código Civil. 
(B) elaborar nota de devolução, exigindo escritura pública, com fundamento na inaplicabilidade do Art. 64, da Lei n.º 

8.934/94, para todos os casos de registro de transmissão de propriedade. 
(C) registrar o título, tendo em vista que todos os instrumentos particulares registrados na Junta Comercial têm acesso ao 

registro imobiliário. 
(D) averbar o distrato social, tendo em vista que a transferência de imóvel de volta ao patrimônio dos sócios não se 

caracteriza como transmissão de propriedade sujeita a registro, sendo assim desnecessária a instrumentalização por escritura 
pública. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
46. Com relação às formas de controle de constitucionalidade, é correto afirmar que 
(A) o controle difuso de constitucionalidade é exercido apenas por uma Corte de cúpula do Poder Judiciário. 
(B) o controle concentrado de constitucionalidade é efetuado por qualquer integrante do Poder Judiciário. 
(C) o controle concentrado de constitucionalidade é efetuado em todos os graus de jurisdição, por juízes e Tribunais. 
(D) o controle difuso de constitucionalidade é exercido por todos os componentes do Poder Judiciário. 
 
47. A Constituição Federal protege a casa do indivíduo, considerando-a asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar 

sem o consentimento do morador. Tal afirmação está 
(A) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses 

de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
(B) totalmente correta. 



(C) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses 
de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, inclusive durante a noite, por determinação judicial. 

(D) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses 
de flagrante relacionado a crime hediondo ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

 
48. Assinale a alternativa em plena harmonia com a Constituição Federal no que tange a direito dos trabalhadores urbanos 

e rurais: 
(A) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. 
(B) seguro-desemprego em qualquer hipótese. 
(C) irredutibilidade do salário, nunca admitida sua diminuição. 
(D) remuneração pelo serviço extraordinário, que deve ser pelo menos um terço superior à do normal. 
 
49. Assinale a alternativa correta. 
(A) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 

países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 
(B) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados 

em repartição brasileira competente ou venham a residir da República Federativa do Brasil e optem, no prazo de um ano, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

(C) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil 
há pelo menos dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 

(D) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que eles 
estejam a serviço de seu país. 

 
50. A organização político-administrativa brasileira compreende: 
(A) apenas a União, os Estados e o Distrito Federal, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
(B) apenas a União e os Estados, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
(C) apenas a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
(D) apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, todos autônomos, nos termos da 

Constituição Federal. 
 
51. Assinale a alternativa correta com relação ao Supremo Tribunal Federal. 
(A) Os Ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a 

escolha pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
(B) É composto de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de 

idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 
(C) Possui a competência para a homologação de sentenças estrangeiras e para a concessão de exequatur às cartas 

rogatórias. 
(D) Possui a competência de processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura 

sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam 
impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 

 
52. A política de desenvolvimento urbano, de acordo com a Constituição Federal, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 

(A) O Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, a ser aprovado pela 
Câmara Municipal, é sempre obrigatório. 

(B) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no Plano Diretor. 

(C) É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial 
e territorial urbana progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurado o valor real da indenização, sem os juros legais. 

(D) As desapropriações de imóveis urbanos, como regra geral, serão feitas com prévia e justa indenização mediante 
entrega ao expropriado de títulos da dívida pública. 

 
53. A previdência social, de acordo com a Constituição Federal, será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, fixadas, dentre outras, 
as seguintes regras: 

(A) a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor médio dos proventos pagos no decorrer 
do ano de referência, na forma da lei. 

(B) todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados de acordo 
com a variação do maior índice vigente no período de um ano, na forma de lei complementar, esta revista a cada dois anos. 

(C) é permitida a filiação ao regime geral de previdência social, como segurado facultativo, de pessoa participante de 
regime próprio de previdência. 

(D) para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública 
e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão 
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

 



54. O artigo 226 da Constituição Federal, com seus parágrafos, fixa os elementos gerais atinentes à família, 
considerada base da sociedade e que deve receber especial proteção do Estado. Com relação a essa disposição 
constitucional, é correto afirmar que: 

(A) o casamento religioso nunca tem efeito civil. 
(B) para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável superior a cinco anos de duração como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
(C) o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos 

expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos, exigências expressamente previstas na 
Constituição Federal. 

(D) o casamento é civil e gratuita a celebração. 
 
55. Com relação à Constituição brasileira de 1891, é correto afirmar que 
(A) adotou a República Federativa como formas de governo e de Estado. 
(B) adotou o sistema de governo consubstanciado no parlamentarismo. 
(C) foi outorgada pelo Presidente Deodoro da Fonseca, sem prévia aprovação por uma assembleia constituinte. 
(D) previa a divisão em quatro poderes, a exemplo do período imperial. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
56. A respeito do serviço público, é correto afirmar: 
(A) a titularidade do serviço pode ser transferida a particulares, é a denominada privatização do serviço público. 
(B) há serviços públicos cuja titularidade é compartilhada com particulares por expressa determinação Constitucional, tal 

como a educação, saúde, previdência social e assistência social, quer dizer, mantém-se a natureza de serviços públicos mesmo 
quando ofertados por particulares; são os denominados serviços públicos não privativos do Estado. 

(C) a titularidade do serviço é sempre do Estado, apenas a execução é que pode, nos casos permitidos ou determinados 
pela Constituição Federal, ser assumida por um particular. 

(D) por outorga do serviço público, entende-se a alienação da atividade que ocorre em favor de particulares ou por 
meio de concurso público, na hipótese das atividades notariais e de registro, ou por licitação nos demais casos. 

 
57. Sobre o Direito Administrativo Sancionador, é correto afirmar: 
(A) deve observar o princípio da tipicidade quanto à definição das infrações administrativas, e incide tanto nas relações 

jurídicas de sujeição geral quanto nas relações de sujeição especial. 
(B) observa o princípio da tipicidade e disciplina as relações de sujeição especial, a exemplo do vínculo entre os poderes 

concedente e o concessionário, e processos disciplinares; por outro lado, as relações de sujeição geral não se submetem ao Direito 
Administrativo Sancionador, mas sim a regime jurídico próprio. 

(C) não se admite, em processos disciplinares, a denominada motivação per relationen, isto é, que um ato encampe a 
fundamentação de outro ato previamente praticado, a exemplo do acolhimento de parecer prévio, pois o dever constitucional 
de motivação dos atos administrativos impõe a obrigatoriedade ao agente público de motivar cada ato isoladamente 
considerado, independentemente da sequência procedimental na qual ele se insere. 

(D) presenciado pelo agente público competente, ao julgamento do processo administrativo, o cometimento da infração 
administrativa, o seu testemunho deve ser exposto, sem prejuízo da oitiva do acusado e das testemunhas por ele eventualmente 
arroladas, e ainda ponderado por ocasião da decisão proferida. 

 
58. Sobre a teoria geral da improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. 
(A) Improbidade administrativa é sinônimo de imoralidade administrativa. 
(B) Existe uma relação de subsunção entre os tipos de improbidade administrativa previstos como enriquecimento ilícito 

(art. 9.º da Lei n.º 8.429/92), prejuízo ao erário (art. 10) e violação aos princípios da Administração Pública (art. 11), portanto, 
praticado um ato que abstratamente considerado qualifica os três tipos, deve-se imputar apenas o mais grave, o 
enriquecimento ilícito. 

(C) A prática de um ato, que simultaneamente tipifique improbidade administrativa e crime, implica em suspender a ação de 
improbidade até o julgamento definitivo da ação penal. 

(D) A culpa é considerada possível à caracterização tanto do tipo infracional de prejuízo ao erário quanto ao de violação 
dos princípios da Administração Pública. 

 
59. Sobre a teoria da responsabilidade patrimonial do Estado, pode-se afirmar: 
(A) a responsabilidade do Estado por atos praticados por agentes privados que exercem a função pública por 

delegação é solidária, e caso indenize o particular, em relação a quem se reconhece judicialmente o dever de reparar o dano, 
deve o Estado, em ato subsequente, exercer o direito de regresso, desde que comprove a culpa do agente. 

(B) há responsabilidade do Estado, ou de quem exerce em seu nome uma função pública, mesmo diante de atos lícitos, 
desde que o dano causado não afete indistintamente a toda sociedade, e sim a uma pessoa ou a um grupo determinável, e 
que o prejuízo reclamado não se possa qualificar como razoável pelo convívio em sociedade. 

(C) a responsabilidade patrimonial do Estado incide em relação a atos e fatos submetidos à função administrativa, o 
que exclui, portanto, a função legislativa em razão de as normas editadas serem gerais e abstratas, salvo quando uma lei é 
promulgada para tratar de uma situação jurídica específica porque, neste caso, equipara-se, em conteúdo, a um ato 
administrativo. 

(D) excludentes de responsabilidade, tais como força maior ou culpa exclusiva de terceiro, são irrelevantes à 
responsabilização do Estado porque prevalece a incidência da denominada teoria do risco integral. 

 
60. A respeito do mandado de segurança, assinale a alternativa correta. 



(A) A impetração do mandado de segurança contra o titular de uma serventia extrajudicial tem por pessoa jurídica 
interessada, e, portanto, apta a ingressar como litisconsorte passivo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

(B) A competência para processar e julgar o mandado de segurança contra atos de registradores e notários é exclusiva, 
em primeiro grau, do Juiz Corregedor Permanente, e, em grau de recurso, a competência é do Corregedor Geral de Justiça. 

(C) Por serem os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, nos termos do art. 236 da Constituição 
Federal, não é possível a impetração de mandado de segurança contra notários e registradores. 

(D) É possível a sua impetração contra atos de notários e registradores no que se referem às funções públicas delegadas, 
ainda que exista em trâmite um procedimento administrativo junto ao Corregedor permanente provocado pelo mesmo impetrante. 

 
61. Em relação ao regime jurídico-administrativo, pode-se afirmar que 
(A) o princípio da proporcionalidade pode ser definido como a exigência de que as medidas e ações do administrador 

público observem padrões éticos prescritos no ordenamento jurídico. 
(B) o princípio da motivação define-se por exigir que todo e qualquer ato no exercício de uma função pública contenham um 

motivo. 
(C) o princípio da publicidade, ou dever de transparência, decorre do regime republicano, pois o Brasil define-se 

juridicamente como uma república federativa, o que significa dizer que todo aquele que exerce função pública deve prestar contas 
de suas atividades à sociedade. 

(D) o princípio da finalidade não é previsto expressamente no art. 37 da Constituição Federal, de tal sorte, não se pode 
compreendê-lo como norma jurídica que compõe o regime jurídico-administrativo. 

 
62. A Administração Pública, em razão da recente emissão de uma certidão de dívida ativa contra um contribuinte, e 

porque se encontra na iminência de distribuição de uma ação de execução fiscal, envia solicitação ao Cartório de Registro 
de Imóveis de bloqueio da matrícula de imóvel do respectivo contribuinte. 

Exposta essa situação, assinale a alternativa correta. 
(A) A Administração Pública agiu corretamente porque ponderou os interesses em conflito – o seu direito de crédito e o 

direito de propriedade do contribuinte – e concluiu pela necessidade da medida descrita em razão dos interesses que ela 
representa, isto é, o interesse público. 

(B) A Administração Pública cumpre com o regime jurídico-administrativo; a única restrição que existe é mesmo a necessidade 
de o bloqueio fundamentar-se em decisão judicial, por isto é que se torna passível de invalidação no caso concreto. 

(C) Houve desvio de finalidade por parte da Administração Pública ao praticar atos incompatíveis com os fins que 
poderia alcançar nos termos de suas competências públicas. 

(D) Não se pode acusar a Administração Pública de desvio de finalidade porque lhe compete a satisfação dos créditos 
constituídos, no entanto, a situação relatada é ilegal porque apenas por determinação judicial é que poderia haver o respectivo 
bloqueio. 

 
63. Os artigos 25 e 27 da Lei n.º 8.935/94 tratam de incompatibilidades e impedimentos dos serviços notariais e de registro. 

Especificamente o art. 25 dispõe: “O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da 
intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão”, e o art. 27: 
“No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, ou de 
interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau”. 

Sobre o regime jurídico administrativo previsto na Constituição Federal, é possível afirmar em relação a essas normas 
referidas que 

(A) o art. 25 refere-se principalmente à aplicação concreta do princípio da finalidade, e o art. 27 cuida do princípio da 
moralidade administrativa. 

(B) os arts. 25 e 27 prestigiam a proteção do princípio da boa-administração. 
(C) os arts. 25 e 27 refletem, primordialmente, os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 
(D) o art. 25 visa proteger, primordialmente, o princípio da eficiência, e o art. 27 versa sobre os princípios da 

impessoalidade e da moralidade administrativa. 
 
64. O art. 23 da Lei n.º 8.935/94 afirma que a responsabilidade civil independe da criminal. Isso significa afirmar: 
(A) afirma-se, por este tratamento legislativo, a submissão do processo administrativo disciplinar às demais instâncias; 

portanto, se houver a instauração de processo criminal ou civil juntamente com o processo administrativo disciplinar é possível o 
regular prosseguimento deste último, mas o julgamento deve aguardar a solução definitiva do outro feito em curso, seja ele o civil 
ou o criminal. 

(B) há uma gradação de responsabilidade, primeiro a criminal, depois a civil e, por último, a administrativa, de modo que 
se houver a condenação na primeira esfera não se justificam as demais, ou se ocorrer a condenação apenas no processo civil 
restará prejudicado o processo administrativo. 

(C) o processo administrativo disciplinar submete-se apenas ao processo criminal, enquanto não julgado definitivamente este 
último, aquele não pode ser decidido. 

(D) a Lei n.º 8.935/94 não exaure as instâncias de responsabilidade. Há ainda a responsabilidade administrativa que 
igualmente não se submete às demais, portanto, a existência de processo crime ou de processo civil de indenização não 
suspende a instauração, prosseguimento e julgamento do processo administrativo disciplinar. 

 
65. Sobre o controle judicial dos serviços notariais e de registro, assinale a alternativa correta. 
(A) Incide sobre todas as atividades notariais e de registro, ainda que fundadas em conceitos jurídicos vagos, pois mesmo 

que se fundamentem em informações técnicas, ainda assim é possível aferir se houve correção na prática do ato. 
(B) Incide sobre toda a gestão do serviço, seja em relação aos atos tipicamente notariais e de registro, seja em relação à 

administração de pessoal do Cartório, a exemplo da distribuição de tarefas entre os empregados e orientação de execução da 
atividade. 



(C) Limita-se à denominada “jurisdição voluntária” junto ao Juiz Corregedor Permanente, e não pode ocorrer em ação sob 
a jurisdição comum. 

(D) Limita-se a aferir se o notário e o registrador respondem fundamentalmente aos pedidos formulados, pois o que se 
decide, por ser fundado em elementos técnicos, não se sujeita à interferência do Judiciário. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
66. Por impostos e contribuições sociais, entende-se: 
(A) Os impostos são prestações compulsórias derivadas de serviços gerais prestados pelo estado, já as contribuições 

sociais não são compulsórias e dependem da variação da dívida pública federal. 
(B) Os impostos estão sujeitos ao princípio da anterioridade, e as contribuições sociais podem ser cobradas trinta 

dias após a sua criação oficial. 
(C) Os tributos são criados por lei, já as contribuições sociais podem ser criadas por decreto federal. 
(D) Impostos são prestações compulsórias desvinculadas de qualquer atividade prestada pelo estado, já as contribuições 

sociais destinam-se a viabilizar a atuação do ente federativo na área social. 
 
67. Consoante a Constituição Federal, entre os impostos cuja competência tributária é dos Estados-membros, estão: 
(A) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, imposto de renda estadual, e o 

imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação. 
(B) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, impostos extraordinários, e o 

imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação. 
(C) imposto sobre propriedade de veículos automotores, imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de 

serviços de transporte e de comunicação, e o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. 
(D) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, impostos extraordinários, imposto 

sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação, e imposto sobre a propriedade de 
veículos automotores. 

 
68. A taxa pode ser instituída para 

VI. contraprestação financeira ao poder de polícia; 
VII. contraprestação financeira ao serviços públicos indivisíveis; 
VIII. contraprestação financeira a serviços públicos específicos e divisíveis; 
IX. contraprestação financeira a empresas particulares de serviços como ensino, segurança e outros; 
X. equilibrar o orçamento público. 

Em relação às afirmações supra, pode-se afirmar que apenas 
(A) III e V estão corretas. 
(B) I e III estão corretas. 
(C) I e II estão corretas. 
(D) I e IV estão corretas. 
 
69. No tocante às isenções tributárias, é correto afirmar: 
(A) elas podem ser revogadas a qualquer momento, observado o princípio da anualidade. 
(B) as isenções incondicionais podem ser revogadas, mas as condicionais, se por prazo certo, não podem. 
(C) as isenções condicionais e incondicionais não podem ser revogadas antes de, pelo menos, noventa dias. 
(D) elas somente podem ser revogadas em caso de calamidade pública ou guerra. 
 
70. Na conferência de imóveis no capital social de sociedades anônimas, pode-se afirmar: 
(A) incide imposto inter vivos calculado sobre o valor venal do imóvel. 
(B) incide imposto inter vivos calculado sobre o montante do capital social. 
(C) há isenção do imposto inter vivos, observadas as condições legais. 
(D) incide imposto inter vivos calculado sobre o montante do capital aumentado. 
 
71. No cancelamento de registro de associação civil, o oficial do Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas deve 

exigir, entre outras, a seguinte certidão: 
(A) certidão de regularidade perante o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal. 
(B) certidão negativa do Fisco Estadual. 
(C) certidão negativa da Secretaria Municipal de Finanças ou órgão equivalente. 
(D) certidão negativa conjunta de débitos de Tributos Federais, expedida pela Justiça Federal. 
 
DIREITO CIVIL 
 
72. Assinale a alternativa correta. 
(A) Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à 

constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a cinquenta vezes o maior 
salário mínimo vigente no País. 

(B) De acordo com o sistema jurídico brasileiro, adquire-se a propriedade imobiliária por meio do registro do título de 
transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis, da acessão, da usucapião, da escritura pública e da transmissão 
automática dos direitos hereditários (princípio da saisine). 

(C) O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se 
não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade da União; 



presumir-se-á de modo absoluto a intenção de abandonar, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer 
os ônus fiscais. 

(D) Na aquisição originária do domínio, não há qualquer relação negocial ou obrigacional entre o adquirente e o 
proprietário, de modo que a propriedade é adquirida sem os vícios originários que existiam sobre ela, ao passo que, na 
aquisição derivada, existe um vínculo jurídico causal entre o proprietário e o adquirente. 

 
73. O encargo, nos negócios jurídicos, 
(A) mesmo sendo ilícito ou impossível, não invalida o negócio, quando constituir o motivo determinante da liberalidade. 
(B) tem o efeito, sempre, de suspender a aquisição e o exercício do direito. 
(C) salvo disposição em contrário, suspende só o exercício do direito, enquanto permanecer pendente, mas não a sua 

aquisição pelo titular. 
(D) não suspende nem a aquisição e nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto ao negócio 

jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva. 
 
74. Assinale a alternativa correta. 
(A) Em relação ao princípio da legalidade e sobre os títulos submetidos ao sistema registrário, pode-se afirmar que a 

sentença de adjudicação compulsória, por ser fonte de mutação jurídico-real, pode ser classificada como título impróprio, ao passo 
que o mandado de penhora constitui título próprio. 

(B) A posse precária é imprestável para usucapião não porque é injusta, mas porque o precarista não tem animus 
domini, uma vez que reconhece a supremacia e o melhor direito de terceiro sobre a coisa; caso, porém, não reconheça ou 
deixe de reconhecer essa posição e revele isso de modo inequívoco e claro ao titular de domínio, para que este possa 
reagir e retomar a coisa, nasce, nesse momento, o prazo para usucapião, porque o requisito do elemento subjetivo 
(ânimo de dono) estará então presente. 

(C) Mesmo após a vigência da legislação que instituiu o sistema matricular e sua consequente continuidade, é 
possível, atualmente, formalizar o ato de transcrição em decorrência da usucapião de bem imóvel. 

(D) O sistema jurídico nacional não admite o ajuizamento de ação publiciana, definida como uma espécie de ação 
reivindicatória sem título, disponível em favor do possuidor ad usucapionem que já adquiriu originariamente a propriedade pelo 
decurso do prazo de usucapião, porém ainda não obteve a declaração judicial por sentença e, posteriormente, perdeu a posse 
para um terceiro. 

 
75. Se ambas as partes procederem com dolo na conclusão de um negócio jurídico, 
(A) qualquer uma delas pode pedir-lhe a invalidação, mas a indenização só é cabível contra a parte que tiver agido com 

dolo essencial. 
(B) qualquer uma delas pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. 
(C) nenhuma delas pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização, ainda que se trate de dolo meramente 

acidental. 
(D) só pode pedir-lhe a invalidação a parte que tiver agido com dolo acidental, contra a que tiver obrado com dolo essencial. 
 
76. Assinale a alternativa correta. 
(A) Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, 

devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, a discriminação e individualização das unidades de 
propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, 
relativamente ao terreno e partes comuns e o fim a que as unidades se destinam. 

(B) Por não se tratar de obrigação propter rem, o adquirente de unidade autônoma do condomínio edilício não responde 
pelos débitos do alienante, devidos ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 

(C) No condomínio edilício, as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, 
lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, 
podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, inclusive os abrigos para veículos, que sempre poderão ser 
alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, tendo em vista o caráter absoluto do direito de propriedade. 

(D) É obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição, total ou parcial, bem como 
sobre os prejuízos causados pelo furto de veículos ou de objetos no interior do condomínio, pois a responsabilidade civil se 
aproxima das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e o condômino, ao alocar o veículo, transfere a sua guarda à 
administração, aplicando-se as regras do contrato de depósito. 

 
77. A respeito das pessoas jurídicas, conforme disposição expressa prevista no Código Civil, é correto afirmar: 
(A) começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a formalização, por instrumento particular, do 

contrato social ou estatuto, uma vez que o registro, neste caso, é meramente declaratório. 
(B) no geral, as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, 

nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano apenas em caso de 
dolo ou fraude. 

(C) em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, 
pode o juiz decidir, de ofício, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, mesmo quando não lhe couber intervir no 
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

(D) aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de 
acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação do Ministério Público, com 
recurso ao juiz. 

 
78. Em relação ao domicílio da pessoa natural, assinale a alternativa correta. 
(A) O domicílio do marítimo é o porto em que o navio estiver atracado. 



(B) O domicílio do incapaz é o lugar em que for encontrado. 
(C) O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no 

país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. 
(D) O domicílio do preso é o local da sua última residência no país. 
 
79. A respeito do pagamento, conforme disposição expressa prevista no Código Civil, é correto afirmar: 
(A) o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas 

não se sub-roga nos direitos do credor. 
(B) se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação oposta por 

terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, sem a possibilidade de 
regresso contra o credor. 

(C) o pagamento feito por terceiro, com oposição do devedor, obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha 
meios para ilidir a ação. 

(D) o credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, quando for comprovadamente mais valiosa. 
 
80. Em relação à evicção, assinale a alternativa correta. 
(A) Não podem as partes, nem por cláusula expressa, reforçar ou diminuir a responsabilidade pela evicção. 
(B) A caracterização da evicção só se dará pela perda definitiva da propriedade por sentença judicial. 
(C) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, mas esta garantia não subsiste se a aquisição se tenha 

realizada em hasta pública. 
(D) Não obstante à cláusula, que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto de receber o preço 

que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. 
 
81. Sobre o contrato de compra e venda, assinale a alternativa correta. 
(A) Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência ou for 

condenado ao pagamento de quantia em dinheiro, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê 
caução de pagar no tempo ajustado. 

(B) Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta 
não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, 
não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. 

(C) É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros suscetíveis de objetiva determinação, assim como ao 
arbítrio exclusivo de uma das partes. 

(D) Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do vendedor, e, a cargo do comprador, 
as da tradição. 

 
82. A propósito dos contratos, assinale a alternativa correta. 
(A) No contrato aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, se não vierem eles a existir, o contrato 

simplesmente se resolve, com o retorno das partes ao statu quo ante, ainda que um dos contratantes tenha assumido esse 
risco, em razão do princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer contratante. 

(B) Tanto a cláusula resolutiva expressa, quanto a tácita, para operarem os seus efeitos, dependem de interpelação 
judicial. 

(C) Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e 
danos. 

(D) A venda de ascendente a descendente é nula de pleno direito, ainda que hajam nela consentido, expressamente, os outros 
descendentes e o cônjuge do alienante. 

 
83. Sobre o instituto do casamento, assinale a alternativa correta. 
(A) A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes quatro testemunhas se 

algum dos contraentes não souber ou não puder escrever, sob pena de nulidade do ato. 
(B) Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade à qual 

incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de oito testemunhas, que com 
os nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo grau. 

(C) O suprimento judicial de idade é previsto em favor de pessoa sem idade núbil, em razão de gravidez ou para evitar a 
imposição de pena criminal, ao passo que o suprimento judicial do consentimento viabiliza o casamento de pessoa com idade 
núbil, em caso de denegação injusta de qualquer um dos pais, de ambos, ou do representante legal. 

(D) O casamento não pode ser realizado por procuração com poderes especiais, ainda que por instrumento público. 
 
84. Duas sendo as promessas de compra e venda sobre o mesmo imóvel, 
(A) produz efeitos, simplesmente, a que foi registrada no Ofício Imobiliário, devendo o outro promitente comprador 

exercer sua pretensão diretamente contra o promitente vendedor, pois nenhuma pretensão lhe assiste contra o Ofício 
Imobiliário. 

(B) produz efeitos aquela que foi registrada no Ofício Imobiliário, mas pode o outro promitente comprador averbar, na 
matrícula do imóvel, a pretensão que passa a ter contra o vendedor. 

(C) ao Oficial registrador compete cancelar, de ofício, o registro da promessa de compra e venda mais moderna, e registrar 
a mais antiga, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. 

(D) é de se observar, à validade e prevalência delas, a respectiva ordem cronológica, em homenagem ao princípio prior in 
tempore, potior in jure. 

 
85. Segundo disposição expressa do Código Civil, é correto afirmar: 



(A) Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da 
comunhão universal. 

(B) É admissível alteração do regime de bens, por meio de escritura pública, ressalvados os direitos de terceiros. 
(C) É anulável o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e inexistente se não lhe seguir o 

casamento. 
(D) Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos 

filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela 
segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 

 
86. De acordo com previsão no Código Civil, assinale a alternativa correta. 
(A) A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na 

vigência da união estável, se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. 
(B) Por se tratar de bem móvel por equiparação, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-

herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública ou instrumento particular. 
(C) A renúncia da herança deve constar expressamente de declaração particular, instrumento público ou termo judicial. 
(D) O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado metade do preço, haver para si a quota 

cedida a estranho, se o requerer até em noventa dias após a transmissão. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
87. De acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar: 
(A) ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a caracterização do ato 

atentatório ao exercício da jurisdição autoriza o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, a aplicar 
ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a dez por cento do valor da 
causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será revertida 
em favor do credor. 

(B) no curso das ações de usucapião e retificação de registro público, o juiz não pode determinar a remessa dos autos à unidade 
de serviço extrajudicial para requisitar informações sobre o imóvel objeto da demanda, dos titulares de direitos reais ou sobre outros 
aspectos registrários relevantes, ainda que haja Portaria editada pelo Juízo. 

(C) as partes e todos aqueles que de qualquer forma participam do processo civil têm o dever de cumprir com exatidão os 
provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. 

(D) considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato da parte que resiste injustificadamente às ordens judiciais ou às 
determinações proferidas pelo representante do Ministério Público. 

 
88. Na ação renovatória de contrato de locação, desejando o proprietário exercer o direito de retomada do imóvel para 

seu próprio uso, deverá fazê-lo 
(A) ajuizando ação própria, distribuída livremente. 
(B) por intermédio de reconvenção. 
(C) mediante o ajuizamento, por dependência, de ação própria. 
(D) mediante pedido contraposto de retomada deduzido na própria contestação, dada a natureza dúplice da ação. 
 
89. Assinale a alternativa correta. 
(A) A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exequente, sem prejuízo da 

imediata intimação do executado (art. 652, § 4.º), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a 
respectiva inscrição no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, no prazo legal de 05 dias, 
sob pena de cancelamento da constrição. 

(B) Denomina-se averbação premonitória a possibilidade conferida ao exequente de, no ato da distribuição ou início da 
fase de cumprimento de sentença, obter certidão comprobatória do ajuizamento ou instauração da execução, com identificação 
das partes e valor da causa, para fins de registro público, sendo presumida a fraude à execução na alienação ou oneração de 
bens efetuada após a formalização do ato junto à unidade de serviço extrajudicial. 

(C) Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da execução sejam cientificados, por 
qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto e o credor com garantia real, 
dispensada a comunicação do credor com direito de penhora anteriormente registrada, que não seja de qualquer modo parte na 
execução. 

(D) O juiz, a requerimento da parte, poderá decretar o arresto dos bens do casal, nas ações de divórcio e de anulação de 
casamento, em caso de fundado receio de dilapidação, sendo possível a efetivação da averbação na respectiva serventia 
imobiliária. 

 
90. Sobre as ações possessórias, assinale a alternativa correta. 
(A) É vedado ao réu, ao apresentar contestação na ação de reintegração de posse, demandar proteção possessória em 

face do autor, sob a alegação de que foi esbulhado, tendo em vista que tal pretensão deve ser veiculada por meio de 
reconvenção. 

(B) Não é lícito ao autor cumular o pedido possessório com o de condenação em perdas e danos. 
(C) Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 15 (quinze) dias 

subsequentes, a citação do réu para contestar a ação. 
(D) De acordo com o princípio da fungibilidade, a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a 

que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados. 
 
DIREITO PENAL 
 



91. Assinale a alternativa correta. 
(A) O Oficial Registrador e o Tabelião podem ser sujeitos passivos secundários do crime de desacato. 
(B) O Oficial de Registro e o Tabelião não podem ser sujeitos do crime de desacato. 
(C) O Oficial de Registro Civil e Tabelião podem ser sujeitos passivos primários do crime de desacato. 
(D) O Oficial de Registro e o Tabelião não podem ser sujeitos passivos do crime de desacato. 
 
92. A consumação do crime de Falso Reconhecimento de Firma ou Letra se dá quando 
(A) o respectivo documento é entregue a quem possa fazer dele o mau uso. 
(B) o reconhecimento é realizado. 
(C) o pagamento do ato de reconhecimento é realizado. 
(D) o respectivo documento é utilizado por qualquer pessoa. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
93. Se o Prefeito Municipal de uma cidade do Estado de São Paulo comete um crime de homicídio na cidade de Recife, 

Estado de Pernambuco, é competente para o julgamento da causa o 
(A) Tribunal do Júri do Foro da Comarca da cidade, onde o autor do referido crime figura como Prefeito Municipal. 
(B) Tribunal do Júri do Foro da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco. 
(C) Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
(D) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
DIREITO COMERCIAL 
 
94. As sociedades empresariais regulares, no Direito Brasileiro, podem adotar os seguintes tipos: 
(A) sociedade em nome coletivo, sociedade em comum, sociedade cooperativa, sociedade limitada, sociedade por ações. 
(B) sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita por ações, sociedade limitada, sociedade de propósito 

específico, sociedade por ações. 
(C) sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e comandita por ações, sociedade limitada, sociedade 

por ações. 
(D) sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e por ações, sociedade limitada, 

sociedade por ações. 
 
95. Em matéria de títulos de crédito, segundo o Código Civil, o título nominativo pode ser transferido 
(A) somente mediante cessão civil, sem efeitos cambiais. 
(B) somente se tiver anuência de todos os coobrigados. 
(C) por endosso, desde que contenha o nome do endossatário. 
(D) somente se tiver anuência do devedor principal. 
 
96. Assinale a alternativa correta. 
(A) O empresário individual devidamente registrado na Junta Comercial competente torna-se uma pessoa jurídica. 
(B) A declaração antenupcial do empresário deve ser arquivada somente no registro público do comércio, a cargo das 

Juntas Comerciais. 
(C) Ao dar um aval, o avalista garante a obrigação cambiária mesmo que a obrigação avalizada seja nula. 
(D) A responsabilidade dos sócios na sociedade limitada vai até o montante do capital social; isso significa que em qualquer 

hipótese serão eles convocados para repor o capital social até o valor declarado no contrato social. 
 
97. Segundo a legislação civil em vigor, no que diz respeito à empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), é 

incorreto afirmar: 
(A) tem o capital subscrito inteiramente por uma única pessoa e a responsabilidade dela vai até o limite do capital 

social. 
(B) a pessoa natural que constituir EIRELI somente poderá ter duas empresas dessa modalidade. 
(C) aplicam-se à EIRELI, subsidiariamente, as regras da sociedade limitada. 
(D) ela pode usar tanto de firma quanto de denominação social, seguida da designação EIRELI. 
 
98. Ao lavrar uma escritura em que compareça como outorgante uma sociedade anônima, no tocante à representação, o notário 

deve observar: 
V. se o acionista controlador autorizou a prática do ato pela sociedade; 
VI. se a reunião de diretores, regularmente convocada, autorizou a prática do ato a ser formalizado na escritura; 

VII. a quem os estatutos sociais outorgam poderes de representação da sociedade para a prática do ato; 
VIII. quem foi eleito na assembleia competente como representante da companhia. 

Em relação a tais assertivas, é correto afirmar: 
(A) apenas III e IV estão corretas. 
(B) I, II, III e IV estão corretas. 
(C) apenas II está correta. 
(D) apenas I está correta. 
 
99. Para constituir uma subsidiária integral de uma sociedade anônima, além das demais formalidades, é necessário 
(A) lavrar a ata da assembleia geral que deliberou a constituição da subsidiária integral, dando-lhe, pois, pública forma e 

transcrevendo o estatuto social. 



(B) lavrar uma escritura de constituição da subsidiária integral após verificação dos poderes dos representantes legais e 
sua conformidade com o estatuto. 

(C) apenas arquivar a ata da assembleia geral da sociedade anônima que criou a subsidiária integral, com cópia dos 
estatutos sociais e da ata de eleição da diretoria. 

(D) o notário lavrar uma ata notarial, comparecendo na assembleia geral dos acionistas que deliberar sobre a criação da 
subsidiária integral. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
100. A Relação Anual de Informações Sociais – RAIS deverá ser preenchida pelas empresas, contendo elementos destinados a 

suprirem as necessidades de controle, estatística e informações das entidades governamentais da área social. Ela deverá conter 
as informações periodicamente solicitadas pelas instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda, Trabalho, Interior e 
Previdência e Assistência Social. 

Os Notários e Registradores como empregadores estão obrigados a declarar a RAIS? 
(A) Eles estão obrigados a declarar a RAIS, desde que tenham prepostos celetistas. 
(B) Sim. Eles estão obrigados a declarar a RAIS, e, se não mantiveram empregados durante o ano-base, deverão entregar a 

RAIS negativa. 
(C) Sim. Eles estão obrigados a declarar a RAIS, a partir de 11 vínculos, durante o ano-base, caso contrário, estão obrigados 

a entregar a RAIS negativa. 
(D) Não. Eles não são considerados empresa, pois o vínculo contratual com os prepostos é efetuado com a pessoa física do 

Notário ou do Registrador. 
 

VERSÃO 2 (GABARITO) 
 

1 - C 2 - A 3 - D 4 - D 5 - D 6 - B 7 - A 8 - B 9 - D 10 - C 

11 - A 12 - B 13 - A 14 - D 15 - A 16 - C 17 - B 18 - B 19 - D 20 - A 

21 - D 22 - D 23 - C 24 - A 25 - D 26 - B 27 - D 28 - B 29 - A 30 - C 

31 - D 32 - A 33 - C 34 - B 35 - D 36 - C 37 - B 38 - C 39 - A 40 - C 

41 - D 42 - A 43 - C 44 - B 45 - A 46 - D 47 - A 48 - A 49 - A 50 - C 

51 - D 52 - B 53 - D 54 - D 55 - A 56 - C 57 - A 58 - B 59 - B 60 - D 

61 - C 62 - C 63 - C 64 - D 65 - A 66 - D 67 - C 68 - B 69 - B 70 - C 

71 - A 72 - D 73 - D 74 - B 75 - C 76 - A 77 - D 78 - C 79 - A 80 - D 

81 - B 82 - C 83 - C 84 - A 85 - D 86 - A 87 - C 88 - D 89 - B 90 - D 

91 - A 92 - B 93 - D 94 - C 95 - C 96 - C 97 - B 98 - A 99 - B 100 - B 

 
 
VERSÃO 03 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAL 
 
01. Qual dos princípios a seguir não é próprio da atividade notarial? 
(A) Princípio da instância. 
(B) Princípio da publicidade. 
(C) Princípio do contraditório. 
(D) Princípio da unicidade do ato. 
 
02. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a 

guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Se 
houver necessidade de serem periciados: 

(A) os documentos deverão ser encaminhados para a autoridade competente, a quem será transferida a guarda e a 
responsabilidade, que cessarão com a restituição dos originais ao titular de serviço notarial ou de registro. 

(B) o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência do titular e 
autorização do juízo competente. 

(C) o exame deverá ocorrer no presença do juiz corregedor permanente, em dia e hora adrede designados, com ciência do 
titular da serventia. 

(D) o perito poderá retirar os documentos para a necessária perícia, mediante carga e termo de responsabilidade a ser 
assinado perante o titular da serventia. 

 
03. Se alguém não puder ou não souber assinar: 



(A) uma pessoa capaz e a seu rogo o fará, devendo os notários e registradores declarar essa ocorrência no ato. 
(B) é desnecessária a assinatura do ato, bastando a declaração dos notários e registradores dessa ocorrência, eis que 

revestida da competente fé-pública. 
(C) uma pessoa capaz, designada pelo titular da serventia, o fará, devendo os notários e registradores declarar essa 

ocorrência no ato. 
(D) deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade, devendo os 

notários e registradores declarar essa ocorrência no ato. 
 
04. De acordo com as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, caberá ao Juiz Corregedor 

Permanente, entre outros: 
(A) assegurar a existência de computador conectado à internet e de endereço eletrônico da unidade e de todos os 

prepostos para a correspondência por e-mail. 
(B) garantir fácil acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, mediante existência de local para atendimento 

exclusivo e isolado do restante da serventia. 
(C) verificar o local, condição de segurança, conforto e higiene da sede da unidade do serviço notarial ou de registro. 
(D) definir o número mínimo e máximo de prepostos. 
 
05. Quanto aos livros obrigatórios, é correto afirmar que 
(A) serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo notário ou registrador, podendo ser utilizado, para tal fim, 

processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. 
(B) a responsabilidade pela escrituração do livro Registro Diário da Receita e da Despesa é direta do notário ou registrador 

e do contador que assinou o livro com o titular da delegação. 
(C) o termo de abertura deverá conter o número do livro, o fim a que se destina, o número de folhas que contém, o Juízo 

Corregedor Permanente que fiscaliza o cartório e o nome do delegado do serviço notarial e de registro responsável. 
(D) o desaparecimento ou a danificação de qualquer livro deverá ser imediatamente comunicada ao Juiz Corregedor 

Permanente e ao Procurador Geral de Justiça. 
 
06. Em relação ao traslado, é correto afirmar que: 
(A) a Lei Federal n.º 6.015/73 admite traslado parcial. 
(B) no ordenamento jurídico nacional, admite-se apenas o traslado em papel. 
(C) é vedada a cobrança de traslados extras. 
(D) é cópia fiel da escritura lavrada no livro de notas. 
 
07. Ressalvadas as inexatidões materiais e as irregularidades constatáveis documentalmente, uma escritura pública 

somente pode ser retificada 
(A) a escritura pública é um ato jurídico perfeito e acabado e, portanto, não admite retificação. 
(B) mediante uma ordem judicial, desde que no âmbito jurisdicional. 
(C) por outra escritura, com o comparecimento das mesmas partes que, na primeira, manifestaram sua vontade e 

participaram do negócio jurídico instrumentalizado. 
(D) mediante uma ordem judicial, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito jurisdicional. 
 
08. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo: 
(A) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
(B) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas e a segurança jurídica. 
(C) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi concedida com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
(D) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
 
09. Quanto à lavratura de escrituras públicas, deverá o Tabelião de Notas observar as normas a seguir, exceto: 
(A) assinatura do Tabelião de Notas ou a de seu substituto legal. 
(B) manifestação clara da vontade das partes, excluída a dos intervenientes. 
(C) referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. 
(D) assinatura das partes e dos demais comparecentes ou, caso não possam ou não saibam escrever, de outras pessoas 

capazes, que assinarão a rogo e no lugar daqueles, cujas impressões digitais, no entanto, deverão ser colhidas mediante 
emprego de coletores de impressões digitais, vedada a utilização de tinta para carimbo. 

 
10. No que concerne à lavratura de escritura pública de divórcio consensual, deverá o Tabelião de Notas exigir: 
(A) documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver. 
(B) apresentação de documento hábil que comprove a ausência de processo preexistente no âmbito jurisdicional. 
(C) apresentação de procuração lavrada no exterior, registrada no Registro de Imóveis, acompanhada da respectiva 

tradução, caso não redigida na língua nacional, no prazo de validade de até 60 dias. 
(D) apresentação de requerimento solicitando o sigilo do ato notarial. 
 
11. Quanto à documentação referente a imóvel para lavratura de escritura pública, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Certidão atualizada do Registro de Imóveis competente, bem como a de ações reais e pessoais reipersecutórias e de 

ônus reais, com prazo de validade de 30 dias. 
(B) A alusão ao pacto antenupcial e aos seus correspondentes ajustes, ao número de seu registro no Registro de Imóveis, 



quando o ato disser respeito a objeto de convenção antenupcial, e, caso o pacto antenupcial não tenha sido registrado, a 
expressa menção à necessidade do seu registro antes do relativo à alienação ou à oneração. 

(C) Indicação dos alvarás ou mandados, nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial. 
(D) Nas escrituras relativas à transferência do domínio útil, a referência ao comprovante de pagamento dos três últimos 

foros anuais, se a enfiteuse recair sobre propriedade pública. 
 
12. Na hipótese de lavratura de escritura pública de venda e compra em que conste na matrícula imobiliária terreno e no 

documento fiscal do IPTU conste construção, deverá o Tabelião: 
(A) recusar a lavratura da escritura tendo em vista a impossibilidade de ingresso do título no fólio real. 
(B) exigir que o vendedor averbe a construção no registro de imóveis previamente à lavratura do ato notarial. 
(C) lavrar a escritura, esclarecendo às partes da necessidade de averbação da construção ou aumento de área construída 

no registro imobiliário, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis. 
(D) lavrar a escritura normalmente sem mencionar a área construída do IPTU e sem considerar para fins de ITBI o valor 

venal referente à área construída. 
 
13. Em relação ao sinal público, não é correto afirmar que 
(A) os Tabeliães de Notas e os Registradores Civis com atribuições notariais remeterão ao Colégio Notarial do Brasil – 

Conselho Federal (CNB-CF), por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, cartões com seus 
autógrafos e os dos seus prepostos autorizados a subscrever traslados e certidões, reconhecer firmas e autenticar cópias 
reprográficas, para o fim de confronto com as assinaturas lançadas nos instrumentos que forem apresentados. 

(B) as cópias dos atos notariais escriturados nos livros do serviço consular brasileiro, produzidas por máquinas 
fotocopiadoras, quando autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira não necessitarão ter suas firmas 
reconhecidas na comarca de origem ou naquela em que irão produzir seus efeitos. 

(C) são consideradas válidas as cópias dos atos notariais escriturados nos livros do serviço consular brasileiro, produzidas 
por máquinas fotocopiadoras, quando autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira. 

(D) os documentos de outras localidades, públicos ou particulares, referidos nos atos notariais, deverão ter suas firmas 
reconhecidas na comarca de origem ou naquela em que irão produzir seus efeitos, inclusive os assinados judicialmente. 

 
14. Em relação às escrituras de separação e divórcio, está errado afirmar que: 
(A) é inadmissível escritura pública de retificação das cláusulas de obrigações alimentares ajustadas na separação e no 

divórcio. 
(B) é desnecessário o registro das escrituras públicas no livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais. 
(C) o Tabelião de Notas, ao atender às partes com a finalidade de lavrar escrituras públicas de separação e divórcio 

consensuais, deve disponibilizar às partes uma sala ou um ambiente reservado e discreto. 
(D) na partilha em que houver transmissão de propriedade do patrimônio individual de um cônjuge ao outro, ou a partilha 

desigual do patrimônio comum, deverá ser comprovado o recolhimento do tributo devido sobre a fração transferida. 
 
15. Quanto à revogação de testamento, é correto afirmar que: 
(A) se a revogação foi lavrada no mesmo cartório em que foi lavrado o testamento, o Tabelião está dispensado de 

comunicar a revogação à CENSEC. 
(B) cada revogação de testamento só pode revogar um único testamento. 
(C) a cobrança da revogação de testamento público lavrada em Tabelionato de Notas é a mesma da lavratura do 

testamento. 
(D) o testamento público deve ser revogado pela forma pública. 
 
16. Para a lavratura de uma escritura pública, quanto à cobrança de custas, é correto afirmar que: 
(A) nas hipóteses de hipoteca e penhor, os emolumentos serão calculados sobre o valor do bem dado em garantia. 
(B) quando dois ou mais bens forem dados em garantia, para os quais não tenha sido individualmente atribuído o valor, a 

base de cálculo para cobrança de emolumentos será o valor do negócio jurídico, atribuído ou estimado, dividido pelo número de 
bens ofertados. 

(C) no caso de instituição de servidão, os emolumentos terão como base 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imóvel, 
respeitando-se o mínimo previsto no item 1 da tabela, combinado com o artigo 7.º da Lei Estadual n.º 11.331/2002. 

(D) nas hipóteses de locação, os emolumentos serão calculados sobre o valor de um aluguel mensal. 
 
17. Para fins da lavratura de escritura pública, considerando a Lei Estadual n.º 11.331/2002, é correto afirmar que: 
(A) imóveis financiados por entidade financeira terão como base de cálculo dos emolumentos, em caso de prédio acabado, 

o valor total do prédio. 
(B) nas escrituras de imóveis financiados por entidade financeira, quando o caso tratar de terreno com financiamento de 

prédio a ser construído, a base de cálculo será exclusivamente o valor do terreno. 
(C) imóveis financiados por entidade financeira terão os emolumentos calculados pela tabela de escritura com valor 

declarado, aplicando-se redução de 30% (trinta por cento). 
(D) aplicam-se as regras de cobrança para escrituras de imóveis financiados por entidade financeira exclusivamente para 

aquisição de imóveis comerciais. 
 
18. Em relação ao Tabelião de Protesto, é errado afirmar que: 
(A) nas localidades onde houver mais de um Tabelião de Protesto de Títulos haverá, obrigatoriamente, um serviço de 

distribuição, informatizado, instalado e mantido pelos próprios tabelionatos. 
(B) onde houver mais de um Tabelião de Protesto, o formulário de apresentação será entregue ao serviço de distribuição, 

que restituíra, com a devida formalização, a via destinada a servir de recibo. 
(C) o Tabelião de Protesto de Títulos deve prestar os serviços de modo eficiente e adequado, em local de fácil acesso ao 



público e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos, nos dias e horários definidos por meio da portaria 
do Juiz Corregedor Permanente, atento às peculiaridades locais e às oito horas diárias mínimas de atendimento ao público, e com 
observação do disposto na Seção V, Capítulo XIII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

(D) os títulos e outros documentos de dívida devem ser protocolizados tão logo apresentados ao Tabelionato de Protesto, 
obedecendo à estrita ordem cronológica. 

 
19. Quanto à qualificação dos títulos apresentados a protesto, é errado afirmar que: 
(A) somente podem ser protestados os títulos, as letras e os documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças 

localizadas no território da comarca. 
(B) os contratos de câmbio podem ser recepcionados por meio eletrônico, se realizada, em qualificação, conferência das 

assinaturas digitais com emprego do programa específico disponibilizado pelo Banco Central do Brasil, observadas as respectivas 
instruções de uso. 

(C) não será protestada, por falta de pagamento, a letra de câmbio contra o sacado aceitante. 
(D) verificada a existência de vícios formais ou inobservância do estatuído na legislação em vigor ou na normatização 

administrativa do Conselho Nacional de Justiça ou da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, os títulos e outros 
documentos de dívida serão devolvidos ao apresentante com anotação da irregularidade, ficando obstado o registro do protesto. 

 
20. Em relação ao cheque, é correto afirmar que todas as assertivas estão corretas, com exceção de: 
(A) o cheque a ser protestado deve conter a prova da apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento, 

salvo se o protesto tiver por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. 
(B) tratando-se de cheque, o protesto deverá ser lavrado exclusivamente no lugar do pagamento. 
(C) existindo endosso ou aval, o protesto desses cheques não dependerá de quaisquer intimações e, dos assentamentos 

do serviço de protesto de títulos, não deverão constar os nomes e números do CPFMF dos titulares da respectiva conta corrente 
bancária, anotando-se, nos campos próprios, que o emitente é desconhecido, e elaborando-se índice em separado, pelo nome do 
apresentante. 

(D) é vedado o protesto de cheques devolvidos pelo banco sacado com fundamento nos motivos números 20, 25, 28, 30 e 
35, definidos pelo Banco Central do Brasil, desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso, nem estejam 
garantidos por aval. 

 
21. Em relação ao protesto de títulos, é correto afirmar que: 
(A) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 

Títulos examiná-los em seus caracteres formais e intrínsecos, devendo, ainda, investigar a ocorrência da prescrição ou 
caducidade, em razão do princípio de cautela, que deve nortear a atividade notarial. 

(B) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais, não lhe cabendo investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. 

(C) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais, devendo, ainda, investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. 

(D) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais e intrínsecos, não lhe cabendo, contudo, investigar a ocorrência da prescrição ou 
caducidade. 

 
22. Em relação ao protesto de títulos, é correto afirmar que: 
(A) pelos atos que praticarem em decorrência da Lei Federal n.º 9.492/97, os Tabeliães de Protesto perceberão do Estado, 

a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da Lei Estadual e de seu decreto regulamentador. 
(B) diferentemente do que ocorre com o Tabelião de Notas, a Lei Federal n.º 9.492/97 não permite ao Tabelião de Protesto 

que exija depósito prévio dos emolumentos e demais despesas. 
(C) nos termos da Lei Federal n.º 9.492/97, pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, 

serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem. 
(D) nos termos da Lei Federal n.º 9.492/97, os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os 

prejuízos que causarem, sendo sua responsabilidade subsidiária à do Estado. 
 
23. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que: 
(A) a averbação das sentenças de perda ou suspensão de poder familiar será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais 

que registrou o nascimento do menor. 
(B) a averbação das sentenças concessivas de adoção do maior será feita exclusivamente no Registro Civil das Pessoas 

Naturais onde foi lavrado o seu registro de nascimento. 
(C) o registro das sentenças de guarda e responsabilidade de menores com a suspensão do poder familiar será feita no 

Livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1.º Subdistrito da sede. 
(D) da averbação das sentenças de perda ou suspensão de poder familiar, constará apenas, a data da sentença, Vara e 

nome do Juiz que a proferiu, bem como o nome da pessoa que passa a deter o poder familiar e sua qualificação se conhecida. 
 
24. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que: 
(A) as sentenças de separação judicial e de divórcio, após seu trânsito em julgado, serão registradas no livro B, fazendo-se 

remissão à margem dos assentos de casamento. 
(B) o traslado da escritura pública de separação e divórcio consensuais será apresentado ao Registro Civil das Pessoas 

Naturais do respectivo assento de casamento, para a averbação necessária, depois de homologada judicialmente. 
(C) no assento de ausência, será averbada a sentença que determinar a abertura da sucessão definitiva, após o trânsito em 

julgado, com referência especial ao testamento do ausente, se houver, e indicação de seus herdeiros habilitados, vedada a 



averbação da sentença de abertura de sucessão provisória. 
(D) no Livro de Emancipações, Interdições e Ausências, será feita a averbação das sentenças que puserem termo à 

interdição, que determinarem substituições de curadores de interditos ou ausentes, das alterações de limites da curatela, 
cessação ou mudança de interdição, bem como da cessação de ausência. 

 
25. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que: 
(A) sempre que o Oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 10 (dez) dias, anotá-lo nos atos anteriores, 

com remissões recíprocas, se lançados na sua Unidade de Serviço, ou comunicar, com resumo do assento, ao Registro Civil das 
Pessoas Naturais em que estiverem os registros primitivos conhecidos, procedendo da mesma forma indicada para as 
averbações. 

(B) na averbação das sentenças de separação judicial e de divórcio, far-se-á a indicação do nome do Juiz signatário do 
mandado, da Vara em que foi proferida a sentença, a data desta, a sua conclusão, o fato de seu trânsito em julgado, o número do 
respectivo processo, o nome que a mulher ou o marido passaram a adotar, bem como a notícia sobre a ocorrência de decisão ou 
homologação da partilha de bens. 

(C) na averbação decorrente de escritura lavrada nos termos da Lei n.º 11.441/2007, far-se-á, igualmente, a indicação do 
nome que a mulher ou o marido passaram a adotar, a identificação do Tabelião de Notas, livro, página e data em que 
aperfeiçoado o ato e a Vara e o Juiz que homologou a escritura. 

(D) o mandado será entregue à parte para o encaminhamento necessário, após a necessária homologação pelo Juiz 
competente. 

 
26. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) as comunicações serão feitas obrigatoriamente via “intranet” (ARPEN-SP), se destinadas ao Estado de São Paulo, e 

mediante carta relacionada em protocolo, se endereçadas aos Registros Civis das Pessoas Naturais de outros Estados e ainda 
não interligadas; as comunicações remetidas por outros Estados ficarão arquivadas no Registro Civil das Pessoas Naturais que as 
receber até efetiva anotação. 

(B) a dissolução da sociedade conjugal, por nulidade ou anulação do casamento, separação judicial ou divórcio, e seu 
restabelecimento serão averbados nos assentos de nascimento dos cônjuges. 

(C) a emancipação, a interdição, a ausência, a morte presumida e a união estável serão averbadas, com remissões 
recíprocas, nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome do cônjuge, em virtude de casamento, ou 
de dissolução da sociedade conjugal, por nulidade ou anulação do casamento, separação judicial ou divórcio. 

(D) o óbito deverá ser registrado, com as remissões recíprocas, nos assentos de casamento e nascimento, e o casamento 
no do nascimento. 

 
27. Como devem ser elaborados os índices dos respectivos livros pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais? 
(A) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos corresponderá um índice alfabético dos assentos 

lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas 
ou por meio eletrônico, se autorizado pelo Juiz Corregedor Permanente. 

(B) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, com exceção do Livro Protocolo de Entrada, 
corresponderá um índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, bem como pelo 
número de cadastro no Ministério da Fazenda (CPF), o qual, a critério do Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas ou 
exclusivamente por meio eletrônico. 

(C) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, com exceção do Livro Protocolo de Entrada, 
corresponderá um índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do 
Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas ou exclusivamente por meio eletrônico. 

(D) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, inclusive o Livro Protocolo de Entrada, corresponderá um 
índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do Oficial, poderá ser 
organizado pelo sistema de fichas ou exclusivamente por meio eletrônico. 

 
28. Para ser efetuado o traslado de assento de casamento de brasileiro, ocorrido em país estrangeiro, o mesmo deverá ser 

requerido por um dos cônjuges ou por procurador, devendo ser apresentada, dentre outros documentos, a certidão de casamento 
emitida por autoridade consular brasileira ou certidão estrangeira de casamento legalizada por autoridade consular brasileira e 
traduzida por tradutor público juramentado. Caso não conste o regime de bens adotado pelos cônjuges na certidão de casamento 
apresentada, o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve 

(A) trasladar o assento de casamento constando o regime da comunhão parcial de bens, pois este é o regime legal, quando 
não adotado outro regime por meio de pacto antenupcial. 

(B) negar o traslado do assento de casamento sem a menção ao regime de bens, tendo em vista que é requisito do registro 
do assento de casamento, com base no artigo 1536 do Código Civil, a menção ao regime de bens escolhido pelos nubentes. 

(C) trasladar o assento sem a menção ao regime de bens, devendo a averbação do regime ser requerida posteriormente, 
mediante autorização judicial. 

(D) trasladar o assento sem a menção ao regime de bens, podendo a averbação do regime ser requerida posteriormente, 
mediante apresentação de documentação comprobatória. 

 
29. Qual o procedimento que deverá ser adotado pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, ao receber de uma 

mãe a solicitação de alteração do nome dela no registro de nascimento de seu filho menor, após seu casamento, tendo em vista 
que ela passou a adotar o patronímico do marido? 

(A) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve se negar a averbar no assento de nascimento do filho a alteração 
requerida pelo interessado, pois a alteração requerida não tem qualquer influência no assento de nascimento do filho. 

(B) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 



pelo interessado, após visto do Ministério Público. 
(C) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 

pelo interessado, independentemente de procedimento de retificação. 
(D) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 

pelo interessado, após petição homologada pelo Juiz Corregedor. 
 
30. Serão registradas no livro de registro de nascimento as sentenças concessivas de adoção do menor, mediante 

mandado. O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, para efetuar o registro, deve observar os seguintes requisitos formais: 
(A) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, mantendo-se o nome dos ascendentes biológicos. A sentença 

conferirá ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotante. O registro de nascimento original será 
cancelado. O registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

(B) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença 
conferirá ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotado. O registro de nascimento original será 
cancelado. O registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

(C) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença 
conferirá ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotante. O registro de nascimento original será 
cancelado. O registro deverá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de nascimento do adotado e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

(D) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença 
conferirá ao adotado o nome do adotante, não podendo ser alterado o prenome do adotado. O registro de nascimento original 
será cancelado. O registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

 
31. Quanto à competência territorial para os assentos de nascimento, é correto afirmar que: 
(A) o nascimento será dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no mesmo Oficial de Registro Civil das 

Pessoas Naturais do registro do casamento dos pais, se estes forem casados. No entanto, os registros fora do prazo serão 
efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

(B) o nascimento será dado a registro no Oficial Registro Civil das Pessoas Naturais de livre escolha dos pais, no entanto 
os registros fora do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

(C) o nascimento será dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar de residência dos pais, no entanto 
os registros fora do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

(D) o nascimento será dado a registro, exclusivamente, no lugar em que tiver ocorrido o parto, no entanto os registros fora 
do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

 
32. No registro de filhos havidos fora do casamento, não serão considerados o estado civil e, ou, eventual parentesco dos 

genitores, cabendo ao Oficial velar unicamente pelo atendimento da declaração por eles manifestada e a uma das seguintes 
formalidades: 

(A) os genitores comparecem, pessoalmente, ou por intermédio de procurador com poderes específicos, ao Registro Civil 
das Pessoas Naturais, para efetuar o assento, do qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

(B) qualquer interessado pode requerer o registro de nascimento desde que munido da Declaração de Nascido Vivo (DN), 
ou declaração médica que confirme a maternidade, com firma reconhecida. 

(C) o pai comparece juntamente com o avô materno ao Registro Civil das Pessoas Naturais, para efetuar o assento, do qual 
constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

(D) apenas a mãe comparece com declaração de duas testemunhas com firma reconhecida indicando o nome do pai, para 
efetuar o assento, do qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

 
33. O procedimento administrativo da habilitação para o casamento será feito pessoalmente perante o Registro Civil das 

Pessoas Naturais, com a audiência do Ministério Público. No caso de casamento de menores, é correto afirmar que: 
(A) após requerida a habilitação de casamento, juntando toda a documentação exigida por lei, em se tratando de 

casamento de menores, é necessária a anuência expressa de seus pais, feita por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida. Ouvido o Ministério Público, o Oficial encaminhará o processo ao Juiz Corregedor Permanente que decidirá de 
plano, deferindo a publicação do edital. 

(B) a habilitação de casamento de menores deve ser precedida da emancipação destes por concessão dos pais, ou de um 
deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do Juiz, 
ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 

(C) o consentimento de pais, para que seus filhos menores possam contrair matrimônio, deverá ser dado em audiência 
perante o Ministério Público. 

(D) o consentimento de pais analfabetos, para que seus filhos menores possam contrair matrimônio, deverá ser dado por 
meio de procurador constituído por instrumento público; ou por termo de consentimento, nos autos da habilitação, subscrito por 
uma pessoa a rogo do analfabeto, comprovada a presença do declarante pela tomada de sua impressão digital ao pé do termo. 

 
34. No caso de cancelamento de registro de nascimento por determinação judicial, fundado na lei de proteção a vítimas e 

testemunhas ameaçadas, qual o procedimento que o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deverá adotar? 
(A) Lavrar novo assento e atualizar as informações na Central (CRC), no prazo de 5 dias. 
(B) Averbar o cancelamento e excluir as informações da Central (CRC), informando o motivo como “determinação judicial”. 
(C) Averbar o cancelamento e comunicar o Ministério Público. 
(D) Averbar o cancelamento, comunicar o Corregedor Permanente e alterar o índice. 
 



35. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: 
(A) a caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de Bolsa ao portador. 
(B) o contrato de parceria agrícola ou pecuária. 
(C) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 167, I, n.º 3. 
(D) o penhor comum sobre coisas móveis. 
 
36. Qual o Registro Público competente para a constituição do penhor de quotas de uma sociedade empresária limitada? 
(A) A Junta Comercial onde se encontra registrado o contrato social da empresa. 
(B) A Junta Comercial onde se encontra registrado o contrato social da empresa e no Registro de Títulos e Documentos do 

domicílio dos sócios para a sua conservação. 
(C) O Registro de Imóveis da circunscrição da sede da empresa, no Livro 03, registro auxiliar. 
(D) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio dos sócios e/ou da sede da empresa. 
 
37. Quanto às diligências a serem efetuadas nas notificações previstas no art. 160, da Lei n.º 6.015/73, é correto afirmar 

que: 
(A) a primeira diligência não excederá o prazo de 15 dias, contados da data da apresentação do documento para registro. 

Decorridos 30 dias e realizadas, no mínimo, 3 diligências, será averbado o resultado, positivo ou negativo, da notificação. 
(B) a primeira diligência não excederá o prazo de 30 dias, contados da data da apresentação do documento para registro. 

Serão realizadas no mínimo 3 diligências para averbação do resultado positivo ou negativo. 
(C) a primeira diligência não excederá o prazo de 15 dias, contados da data do registro do documento. Decorridos 30 dias e 

realizadas, no mínimo, 3 diligências para averbação do resultado positivo e 5 diligências para a averbação do resultado negativo. 
(D) a primeira diligência não excederá o prazo de 05 dias contados da data do registro do documento. Serão realizadas no 

mínimo 3 diligências para averbação do resultado positivo ou negativo. 
 
38. É requisito para o registro da transferência da sede de uma comarca para outra: 
(A) a apresentação de requerimento instruído com o contrato social consolidado e certidão de baixa do registro na comarca 

de origem. 
(B) a apresentação de requerimento instruído com o original do contrato social e suas alterações já averbadas na unidade 

registral de origem. 
(C) a apresentação de requerimento instruído com o original do contrato social e suas alterações já averbadas, com 

certidão de baixa do registro na comarca de origem. 
(D) a apresentação de requerimento instruído com certidão, de inteiro teor, dos atos registrados na unidade registral de 

origem. 
 
39. Uma Associação, desde 27.05.2003, data do fim dos mandatos dos primeiros administradores, encontra-se com a 

administração irregular, sem nenhum outro ato registral, em especial no que concerne às eleições das diretorias que sucederam a 
primeira. Agora, depois de longo período, pretende averbar a ata da assembleia geral por meio da qual, dentre outras 
deliberações, elegeu a nova diretoria, sem elo de continuidade entre a composição da última diretoria regular e a que ora se 
apresenta. Diante do citado documento, o Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas deve 

(A) averbar a ata de assembleia, tendo em vista que, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não é aplicável o princípio da 
continuidade, sendo este um princípio aplicável somente ao Registro de Imóveis. 

(B) negar a averbação da assembleia, indicando aos interessados que devem acionar a via jurisdicional para nomeação de 
um administrador provisório. 

(C) negar a averbação da assembleia, indicando aos interessados que devem acionar o Juiz Corregedor Permanente para 
nomeação de um administrador provisório. 

(D) elaborar nota de devolução, exigindo que os interessados publiquem edital para convocar os antigos administradores 
para a eleição da nova diretoria. Caso fique comprovado que estes não compareceram à assembleia, a eleição da nova 
administração poderá ser averbada. 

 
40. Quais os requisitos necessários para o preenchimento do livro índice das pessoas jurídicas no caso de registro de 

sociedades, com base nas Normas de Serviço da Corregedoria do Estado de São Paulo? 
(A) O nome da pessoa jurídica, o respectivo CNPJ, o nome completo e o CPF dos sócios e dos administradores. 
(B) O nome da pessoa jurídica, o nome completo dos sócios e o CPF, se pessoas físicas, ou o nome e o CNPJ se pessoas 

jurídicas. 
(C) O nome da pessoa jurídica e o respectivo CNPJ. 
(D) O nome da pessoa jurídica, o nome completo dos sócios e dos administradores, com a indicação de sua nacionalidade, 

estado civil, profissão, endereço, identidade e CPF, se pessoas físicas, e o nome, endereço e CNPJ, se pessoas jurídicas, bem 
como a quantidade de quotas e o valor da participação no capital social. 

 
41. A partir de qual momento já é possível o registro da venda e compra da unidade futura de condomínio edilício? 
(A) A qualquer momento, mesmo sem o registro da incorporação ou da especificação, desde que conste do título a fração 

ideal que vincule a unidade futura. 
(B) A partir do registro da especificação de condomínio. 
(C) A partir do registro da incorporação do condomínio. 
(D) A qualquer momento, mesmo sem o registro da incorporação ou da especificação, desde que conste do título que a 

venda se trata de unidade futura e seja indicado o número desta. 
 
42. Com base nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, qual é o Registro Público 

competente das escrituras de pacto antenupcial? 
(A) No Livro E, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca onde foi realizado o casamento. 



(B) No Livro 03 – Registro Auxiliar, do Registro de Imóveis da comarca em que os cônjuges têm ou tiverem seu último 
domicílio. 

(C) No Livro E, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca em que os cônjuges tiveram o seu 
primeiro domicílio. 

(D) No Livro 03 – Registro Auxiliar, do Registro de Imóveis da comarca em que os cônjuges tiveram o seu primeiro 
domicílio. 

 
43. Ocorrida a transmissão do domínio de um confrontante de imóvel que se encontra em procedimento de retificação 

administrativa prenotado em Cartório, verificando o Oficial que o atual proprietário não manifestou sua ciência, deve 
(A) averbar a retificação administrativa sem a notificação do novo proprietário do imóvel confrontante, tendo em vista a 

prioridade da sua prenotação. 
(B) notificá-lo do procedimento para que se manifeste em 15 dias. 
(C) intimar o requerente e o profissional que assinou a planta e o memorial descritivo, a fim de se manifestarem no prazo de 

05 dias. 
(D) elaborar nota devolutiva, informando a mudança de titularidade do confrontante. 
 
44. Considerando o teor do artigo 1393 do CC “Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode 

ceder-se por título gratuito ou oneroso”. 
Na qualificação registral de uma escritura de venda e compra, onde a propriedade plena de um imóvel pertencente a João foi 

alienada da seguinte forma a nua propriedade para Henrique e o usufruto para Leopoldo, o Oficial deve 
(A) registrar a escritura, tendo em vista que o artigo 1393 do Código Civil só é aplicável aos direitos reais de usufruto já 

constituídos por meio de seu registro. 
(B) elaborar nota de devolução fundamentada no artigo 1393 do Código Civil, expondo que o usufruto não pode ser 

alienado e que a escritura pode ser retificada para que o exercício do usufruto seja transmitido a título gratuito. 
(C) elaborar nota de devolução fundamentada no artigo 1393 do Código Civil. 
(D) registrar a escritura somente quanto à nua propriedade, aplicando o princípio da cindibilidade. 
 
45. Foi apresentado, para registro, instrumento particular de distrato social devidamente registrado na Junta Comercial, no 

qual uma empresa transfere imóvel de seu patrimônio aos sócios. Na qualificação deste título, o Oficial deve 
(A) averbar o distrato social, tendo em vista que a transferência de imóvel de volta ao patrimônio dos sócios não se 

caracteriza como transmissão de propriedade sujeita a registro, sendo assim desnecessária a instrumentalização por escritura 
pública. 

(B) elaborar nota de devolução, exigindo escritura pública, com fundamento no artigo 108 do Código Civil. 
(C) elaborar nota de devolução, exigindo escritura pública, com fundamento na inaplicabilidade do Art. 64, da Lei n.º 

8.934/94, para todos os casos de registro de transmissão de propriedade. 
(D) registrar o título, tendo em vista que todos os instrumentos particulares registrados na Junta Comercial têm acesso ao 

registro imobiliário. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
46. Com relação às formas de controle de constitucionalidade, é correto afirmar que 
(A) o controle concentrado de constitucionalidade é efetuado em todos os graus de jurisdição, por juízes e Tribunais. 
(B) o controle difuso de constitucionalidade é exercido por todos os componentes do Poder Judiciário. 
(C) o controle difuso de constitucionalidade é exercido apenas por uma Corte de cúpula do Poder Judiciário. 
(D) o controle concentrado de constitucionalidade é efetuado por qualquer integrante do Poder Judiciário. 
 
47. A Constituição Federal protege a casa do indivíduo, considerando-a asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar 

sem o consentimento do morador. Tal afirmação está 
(A) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses de 

flagrante relacionado a crime hediondo ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
(B) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, inclusive durante a noite, por determinação judicial. 
(C) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
(D) totalmente correta. 
 
48. Assinale a alternativa em plena harmonia com a Constituição Federal no que tange a direito dos trabalhadores urbanos 

e rurais: 
(A) remuneração pelo serviço extraordinário, que deve ser pelo menos um terço superior à do normal. 
(B) irredutibilidade do salário, nunca admitida sua diminuição. 
(C) seguro-desemprego em qualquer hipótese. 
(D) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. 
 
49. Assinale a alternativa correta. 
(A) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que eles 

estejam a serviço de seu país. 
(B) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há 

pelo menos dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 
(C) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 

repartição brasileira competente ou venham a residir da República Federativa do Brasil e optem, no prazo de um ano, depois de 



atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 
(D) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 

países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 
 
50. A organização político-administrativa brasileira compreende: 
(A) apenas a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
(B) apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, todos autônomos, nos termos da 

Constituição Federal. 
(C) apenas a União, os Estados e o Distrito Federal, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
(D) apenas a União e os Estados, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
 
51. Assinale a alternativa correta com relação ao Supremo Tribunal Federal. 
(A) Possui a competência para a homologação de sentenças estrangeiras e para a concessão de exequatur às cartas 

rogatórias. 
(B) Possui a competência de processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura sejam 

direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou 
sejam direta ou indiretamente interessados. 

(C) É composto de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de 
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

(D) Os Ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha 
pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 
52. A política de desenvolvimento urbano, de acordo com a Constituição Federal, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 

(A) As desapropriações de imóveis urbanos, como regra geral, serão feitas com prévia e justa indenização mediante 
entrega ao expropriado de títulos da dívida pública. 

(B) É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurado o valor real da indenização, sem os juros legais. 

(C) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no Plano Diretor. 

(D) O Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, a ser aprovado pela Câmara 
Municipal, é sempre obrigatório. 

 
53. A previdência social, de acordo com a Constituição Federal, será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, fixadas, dentre outras, 
as seguintes regras: 

(A) para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 
na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei. 

(B) é permitida a filiação ao regime geral de previdência social, como segurado facultativo, de pessoa participante de 
regime próprio de previdência. 

(C) todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados de acordo 
com a variação do maior índice vigente no período de um ano, na forma de lei complementar, esta revista a cada dois anos. 

(D) a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor médio dos proventos pagos no decorrer do 
ano de referência, na forma da lei. 

 
54. O artigo 226 da Constituição Federal, com seus parágrafos, fixa os elementos gerais atinentes à família, considerada 

base da sociedade e que deve receber especial proteção do Estado. Com relação a essa disposição constitucional, é correto 
afirmar que: 

(A) para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável superior a cinco anos de duração como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

(B) o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos 
expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos, exigências expressamente previstas na Constituição 
Federal. 

(C) o casamento é civil e gratuita a celebração. 
(D) o casamento religioso nunca tem efeito civil. 
 
55. Com relação à Constituição brasileira de 1891, é correto afirmar que 
(A) foi outorgada pelo Presidente Deodoro da Fonseca, sem prévia aprovação por uma assembleia constituinte. 
(B) adotou a República Federativa como formas de governo e de Estado. 
(C) previa a divisão em quatro poderes, a exemplo do período imperial. 
(D) adotou o sistema de governo consubstanciado no parlamentarismo. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 



56. A respeito do serviço público, é correto afirmar: 
(A) a titularidade do serviço é sempre do Estado, apenas a execução é que pode, nos casos permitidos ou determinados 

pela Constituição Federal, ser assumida por um particular. 
(B) por outorga do serviço público, entende-se a alienação da atividade que ocorre em favor de particulares ou por meio de 

concurso público, na hipótese das atividades notariais e de registro, ou por licitação nos demais casos. 
(C) a titularidade do serviço pode ser transferida a particulares, é a denominada privatização do serviço público. 
(D) há serviços públicos cuja titularidade é compartilhada com particulares por expressa determinação Constitucional, tal 

como a educação, saúde, previdência social e assistência social, quer dizer, mantém-se a natureza de serviços públicos mesmo 
quando ofertados por particulares; são os denominados serviços públicos não privativos do Estado. 

 
57. Sobre o Direito Administrativo Sancionador, é correto afirmar: 
(A) presenciado pelo agente público competente, ao julgamento do processo administrativo, o cometimento da infração 

administrativa, o seu testemunho deve ser exposto, sem prejuízo da oitiva do acusado e das testemunhas por ele eventualmente 
arroladas, e ainda ponderado por ocasião da decisão proferida. 

(B) não se admite, em processos disciplinares, a denominada motivação per relationen, isto é, que um ato encampe a 
fundamentação de outro ato previamente praticado, a exemplo do acolhimento de parecer prévio, pois o dever constitucional de 
motivação dos atos administrativos impõe a obrigatoriedade ao agente público de motivar cada ato isoladamente considerado, 
independentemente da sequência procedimental na qual ele se insere. 

(C) observa o princípio da tipicidade e disciplina as relações de sujeição especial, a exemplo do vínculo entre os poderes 
concedente e o concessionário, e processos disciplinares; por outro lado, as relações de sujeição geral não se submetem ao 
Direito Administrativo Sancionador, mas sim a regime jurídico próprio. 

(D) deve observar o princípio da tipicidade quanto à definição das infrações administrativas, e incide tanto nas relações 
jurídicas de sujeição geral quanto nas relações de sujeição especial. 

 
58. Sobre a teoria geral da improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. 
(A) A prática de um ato, que simultaneamente tipifique improbidade administrativa e crime, implica em suspender a ação de 

improbidade até o julgamento definitivo da ação penal. 
(B) A culpa é considerada possível à caracterização tanto do tipo infracional de prejuízo ao erário quanto ao de violação dos 

princípios da Administração Pública. 
(C) Improbidade administrativa é sinônimo de imoralidade administrativa. 
(D) Existe uma relação de subsunção entre os tipos de improbidade administrativa previstos como enriquecimento ilícito 

(art. 9.º da Lei n.º 8.429/92), prejuízo ao erário (art. 10) e violação aos princípios da Administração Pública (art. 11), portanto, 
praticado um ato que abstratamente considerado qualifica os três tipos, deve-se imputar apenas o mais grave, o 
enriquecimentoilícito. 

 
59. Sobre a teoria da responsabilidade patrimonial do Estado, pode-se afirmar: 
(A) excludentes de responsabilidade, tais como força maior ou culpa exclusiva de terceiro, são irrelevantes à 

responsabilização do Estado porque prevalece a incidência da denominada teoria do risco integral. 
(B) a responsabilidade patrimonial do Estado incide em relação a atos e fatos submetidos à função administrativa, o que 

exclui, portanto, a função legislativa em razão de as normas editadas serem gerais e abstratas, salvo quando uma lei é 
promulgada para tratar de uma situação jurídica específica porque, neste caso, equipara-se, em conteúdo, a um ato 
administrativo. 

(C) há responsabilidade do Estado, ou de quem exerce em seu nome uma função pública, mesmo diante de atos lícitos, 
desde que o dano causado não afete indistintamente a toda sociedade, e sim a uma pessoa ou a um grupo determinável, e que o 
prejuízo reclamado não se possa qualificar como razoável pelo convívio em sociedade. 

(D) a responsabilidade do Estado por atos praticados por agentes privados que exercem a função pública por delegação é 
solidária, e caso indenize o particular, em relação a quem se reconhece judicialmente o dever de reparar o dano, deve o Estado, 
em ato subsequente, exercer o direito de regresso, desde que comprove a culpa do agente. 

 
60. A respeito do mandado de segurança, assinale a alternativa correta. 
(A) É possível a sua impetração contra atos de notários e registradores no que se referem às funções públicas delegadas, 

ainda que exista em trâmite um procedimento administrativo junto ao Corregedor permanente provocado pelo mesmo impetrante. 
(B) A impetração do mandado de segurança contra o titular de uma serventia extrajudicial tem por pessoa jurídica 

interessada, e, portanto, apta a ingressar como litisconsorte passivo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
(C) A competência para processar e julgar o mandado de segurança contra atos de registradores e notários é exclusiva, em 

primeiro grau, do Juiz Corregedor Permanente, e, em grau de recurso, a competência é do Corregedor Geral de Justiça. 
(D) Por serem os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, nos termos do art. 236 da Constituição 

Federal, não é possível a impetração de mandado de segurança contra notários e registradores. 
 
61. Em relação ao regime jurídico-administrativo, pode-se afirmar que 
(A) o princípio da motivação define-se por exigir que todo e qualquer ato no exercício de uma função pública contenham um 

motivo. 
(B) o princípio da publicidade, ou dever de transparência, decorre do regime republicano, pois o Brasil define-se 

juridicamente como uma república federativa, o que significa dizer que todo aquele que exerce função pública deve prestar contas 
de suas atividades à sociedade. 

(C) o princípio da finalidade não é previsto expressamente no art. 37 da Constituição Federal, de tal sorte, não se pode 
compreendê-lo como norma jurídica que compõe o regime jurídico-administrativo. 

(D) o princípio da proporcionalidade pode ser definido como a exigência de que as medidas e ações do administrador 
público observem padrões éticos prescritos no ordenamento jurídico. 

 



62. A Administração Pública, em razão da recente emissão de uma certidão de dívida ativa contra um contribuinte, e porque 
se encontra na iminência de distribuição de uma ação de execução fiscal, envia solicitação ao Cartório de Registro de Imóveis de 
bloqueio da matrícula de imóvel do respectivo contribuinte. 

Exposta essa situação, assinale a alternativa correta. 
(A) A Administração Pública cumpre com o regime jurídico-administrativo; a única restrição que existe é mesmo a 

necessidade de o bloqueio fundamentar-se em decisão judicial, por isto é que se torna passível de invalidação no caso concreto. 
(B) A Administração Pública agiu corretamente porque ponderou os interesses em conflito – o seu direito de crédito e o 

direito de propriedade do contribuinte – e concluiu pela necessidade da medida descrita em razão dos interesses que ela 
representa, isto é, o interesse público. 

(C) Não se pode acusar a Administração Pública de desvio de finalidade porque lhe compete a satisfação dos créditos 
constituídos, no entanto, a situação relatada é ilegal porque apenas por determinação judicial é que poderia haver o respectivo 
bloqueio. 

(D) Houve desvio de finalidade por parte da Administração Pública ao praticar atos incompatíveis com os fins que poderia 
alcançar nos termos de suas competências públicas. 

 
63. Os artigos 25 e 27 da Lei n.º 8.935/94 tratam de incompatibilidades e impedimentos dos serviços notariais e de registro. 

Especificamente o art. 25 dispõe: “O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da 
intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão”, e o art. 27: “No 
serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, ou de 
interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau”.  

Sobre o regime jurídico administrativo previsto na Constituição Federal, é possível afirmar em relação a essas normas 
referidas que 

(A) os arts. 25 e 27 refletem, primordialmente, os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 
(B) os arts. 25 e 27 prestigiam a proteção do princípio da boa-administração. 
(C) o art. 25 visa proteger, primordialmente, o princípio da eficiência, e o art. 27 versa sobre os princípios da impessoalidade 

e da moralidade administrativa. 
(D) o art. 25 refere-se principalmente à aplicação concreta do princípio da finalidade, e o art. 27 cuida do princípio da 

moralidade administrativa. 
 
64. O art. 23 da Lei n.º 8.935/94 afirma que a responsabilidade civil independe da criminal. Isso significa afirmar: 
(A) há uma gradação de responsabilidade, primeiro a criminal, depois a civil e, por último, a administrativa, de modo que se 

houver a condenação na primeira esfera não se justificam as demais, ou se ocorrer a condenação apenas no processo civil 
restará prejudicado o processo administrativo. 

(B) a Lei n.º 8.935/94 não exaure as instâncias de responsabilidade. Há ainda a responsabilidade administrativa que 
igualmente não se submete às demais, portanto, a existência de processo crime ou de processo civil de indenização não 
suspende a instauração, prosseguimento e julgamento do processo administrativo disciplinar. 

(C) afirma-se, por este tratamento legislativo, a submissão do processo administrativo disciplinar às demais instâncias; 
portanto, se houver a instauração de processo criminal ou civil juntamente com o processo administrativo disciplinar é possível o 
regular prosseguimento deste último, mas o julgamento deve aguardar a solução definitiva do outro feito em curso, seja ele o civil 
ou o criminal. 

(D) o processo administrativo disciplinar submete-se apenas ao processo criminal, enquanto não julgado definitivamente 
este último, aquele não pode ser decidido. 

 
65. Sobre o controle judicial dos serviços notariais e de registro, assinale a alternativa correta. 
(A) Limita-se à denominada “jurisdição voluntária” junto ao Juiz Corregedor Permanente, e não pode ocorrer em ação sob a 

jurisdição comum. 
(B) Incide sobre todas as atividades notariais e de registro, ainda que fundadas em conceitos jurídicos vagos, pois mesmo 

que se fundamentem em informações técnicas, ainda assim é possível aferir se houve correção na prática do ato. 
(C) Limita-se a aferir se o notário e o registrador respondem fundamentalmente aos pedidos formulados, pois o que se 

decide, por ser fundado em elementos técnicos, não se sujeita à interferência do Judiciário. 
(D) Incide sobre toda a gestão do serviço, seja em relação aos atos tipicamente notariais e de registro, seja em relação à 

administração de pessoal do Cartório, a exemplo da distribuição de tarefas entre os empregados e orientação de execução da 
atividade. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
66. Por impostos e contribuições sociais, entende-se: 
(A) Os impostos estão sujeitos ao princípio da anterioridade, e as contribuições sociais podem ser cobradas trinta dias após 

a sua criação oficial. 
(B) Os tributos são criados por lei, já as contribuições sociais podem ser criadas por decreto federal. 
(C) Impostos são prestações compulsórias desvinculadas de qualquer atividade prestada pelo estado, já as contribuições 

sociais destinam-se a viabilizar a atuação do ente federativo na área social. 
(D) Os impostos são prestações compulsórias derivadas de serviços gerais prestados pelo estado, já as contribuições 

sociais não são compulsórias e dependem da variação da dívida pública federal. 
 
67. Consoante a Constituição Federal, entre os impostos cuja competência tributária é dos Estados-membros, estão: 
(A) imposto sobre propriedade de veículos automotores, imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços 

de transporte e de comunicação, e o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. 
(B) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, impostos extraordinários, imposto 

sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação, e imposto sobre a propriedade de 



veículos automotores. 
(C) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, imposto de renda estadual, e o 

imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação. 
(D) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, impostos extraordinários, e o imposto 

sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação. 
 
68. A taxa pode ser instituída para 

I. contraprestação financeira ao poder de polícia; 
II. contraprestação financeira ao serviços públicos indivisíveis; 

III. contraprestação financeira a serviços públicos específicos e divisíveis; 
IV. contraprestação financeira a empresas particulares de serviços como ensino, segurança e outros; 
V. equilibrar o orçamento público. 

Em relação às afirmações supra, pode-se afirmar que apenas 
(A) I e III estão corretas. 
(B) I e IV estão corretas. 
(C) III e V estão corretas. 
(D) I e II estão corretas. 
 
69. No tocante às isenções tributárias, é correto afirmar: 
(A) as isenções condicionais e incondicionais não podem ser revogadas antes de, pelo menos, noventa dias. 
(B) as isenções incondicionais podem ser revogadas, mas as condicionais, se por prazo certo, não podem. 
(C) elas somente podem ser revogadas em caso de calamidade pública ou guerra. 
(D) elas podem ser revogadas a qualquer momento, observado o princípio da anualidade. 
 
70. Na conferência de imóveis no capital social de sociedades anônimas, pode-se afirmar: 
(A) incide imposto inter vivos calculado sobre o montante do capital aumentado. 
(B) incide imposto inter vivos calculado sobre o valor venal do imóvel. 
(C) incide imposto inter vivos calculado sobre o montante do capital social. 
(D) há isenção do imposto inter vivos, observadas as condições legais. 
 
71. No cancelamento de registro de associação civil, o oficial do Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas deve 

exigir, entre outras, a seguinte certidão: 
(A) certidão negativa da Secretaria Municipal de Finanças ou órgão equivalente. 
(B) certidão negativa conjunta de débitos de Tributos Federais, expedida pela Justiça Federal.  
(C) certidão de regularidade perante o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal. 
(D) certidão negativa do Fisco Estadual. 
 
DIREITO CIVIL 
 
72. Assinale a alternativa correta. 
(A) O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se 

não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade da União; 
presumir-se-á de modo absoluto a intenção de abandonar, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer 
os ônus fiscais.  

(B) Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à 
constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a cinquenta vezes o maior 
salário mínimo vigente no País. 

(C) Na aquisição originária do domínio, não há qualquer relação negocial ou obrigacional entre o adquirente e o proprietário, 
de modo que a propriedade é adquirida sem os vícios originários que existiam sobre ela, ao passo que, na aquisição derivada, 
existe um vínculo jurídico causal entre o proprietário e o adquirente. 

(D) De acordo com o sistema jurídico brasileiro, adquire-se a propriedade imobiliária por meio do registro do título de 
transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis, da acessão, da usucapião, da escritura pública e da transmissão 
automática dos direitos hereditários (princípio da saisine). 

 
73. O encargo, nos negócios jurídicos, 
(A) salvo disposição em contrário, suspende só o exercício do direito, enquanto permanecer pendente, mas não a sua 

aquisição pelo titular. 
(B) não suspende nem a aquisição e nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto ao negócio jurídico, 

pelo disponente, como condição suspensiva. 
(C) mesmo sendo ilícito ou impossível, não invalida o negócio, quando constituir o motivo determinante da liberalidade. 
(D) tem o efeito, sempre, de suspender a aquisição e o exercício do direito. 
 
74. Assinale a alternativa correta. 
(A) A posse precária é imprestável para usucapião não porque é injusta, mas porque o precarista não tem animus domini, 

uma vez que reconhece a supremacia e o melhor direito de terceiro sobre a coisa; caso, porém, não reconheça ou deixe de 
reconhecer essa posição e revele isso de modo inequívoco e claro ao titular de domínio, para que este possa reagir e retomar a 
coisa, nasce, nesse momento, o prazo para usucapião, porque o requisito do elemento subjetivo (ânimo de dono) estará então 
presente. 

(B) Mesmo após a vigência da legislação que instituiu o sistema matricular e sua consequente continuidade, é possível, 
atualmente, formalizar o ato de transcrição em decorrência da usucapião de bem imóvel. 



(C) O sistema jurídico nacional não admite o ajuizamento de ação publiciana, definida como uma espécie de ação 
reivindicatória sem título, disponível em favor do possuidor ad usucapionem que já adquiriu originariamente a propriedade pelo 
decurso do prazo de usucapião, porém ainda não obteve a declaração judicial por sentença e, posteriormente, perdeu a posse 
para um terceiro. 

(D) Em relação ao princípio da legalidade e sobre os títulos submetidos ao sistema registrário, pode-se afirmar que a 
sentença de adjudicação compulsória, por ser fonte de mutação jurídico-real, pode ser classificada como título impróprio, ao 
passo que o mandado de penhora constitui título próprio. 

 
75. Se ambas as partes procederem com dolo na conclusão de um negócio jurídico, 
(A) qualquer uma delas pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. 
(B) qualquer uma delas pode pedir-lhe a invalidação, mas a indenização só é cabível contra a parte que tiver agido com 

dolo essencial. 
(C) só pode pedir-lhe a invalidação a parte que tiver agido com dolo acidental, contra a que tiver obrado com dolo essencial. 
(D) nenhuma delas pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização, ainda que se trate de dolo meramente 

acidental. 
 
76. Assinale a alternativa correta. 
(A) É obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição, total ou parcial, bem como sobre os 

prejuízos causados pelo furto de veículos ou de objetos no interior do condomínio, pois a responsabilidade civil se aproxima das 
regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e o condômino, ao alocar o veículo, transfere a sua guarda à administração, 
aplicando-se as regras do contrato de depósito. 

(B) Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, 
devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, a discriminação e individualização das unidades de propriedade 
exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, 
relativamente ao terreno e partes comuns e o fim a que as unidades se destinam. 

(C) Por não se tratar de obrigação propter rem, o adquirente de unidade autônoma do condomínio edilício não responde 
pelos débitos do alienante, devidos ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 

(D) No condomínio edilício, as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, 
lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, 
podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, inclusive os abrigos para veículos, que sempre poderão ser 
alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, tendo em vista o caráter absoluto do direito de propriedade. 

 
77. A respeito das pessoas jurídicas, conforme disposição expressa prevista no Código Civil, é correto afirmar: 
(A) em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, 

pode o juiz decidir, de ofício, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, mesmo quando não lhe couber intervir no 
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

(B) começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a formalização, por instrumento particular, do 
contrato social ou estatuto, uma vez que o registro, neste caso, é meramente declaratório. 

(C) aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de 
acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação do Ministério Público, com 
recurso ao juiz. 

(D) no geral, as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, 
nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano apenas em caso de dolo 
ou fraude. 

 
78. Em relação ao domicílio da pessoa natural, assinale a alternativa correta. 
(A) O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, 

o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. 
(B) O domicílio do preso é o local da sua última residência no país. 
(C) O domicílio do marítimo é o porto em que o navio estiver atracado. 
(D) O domicílio do incapaz é o lugar em que for encontrado. 
 
79. A respeito do pagamento, conforme disposição expressa prevista no Código Civil, é correto afirmar: 
(A) se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação oposta por 

terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, sem a possibilidade de 
regresso contra o credor. 

(B) o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não 
se sub-roga nos direitos do credor. 

(C) o credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, quando for comprovadamente mais valiosa. 
(D) o pagamento feito por terceiro, com oposição do devedor, obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha 

meios para ilidir a ação. 
 
80. Em relação à evicção, assinale a alternativa correta. 
(A) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, mas esta garantia não subsiste se a aquisição se tenha 

realizada em hasta pública. 
(B) Não obstante à cláusula, que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto de receber o preço 

que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. 
(C) Não podem as partes, nem por cláusula expressa, reforçar ou diminuir a responsabilidade pela evicção. 
(D) A caracterização da evicção só se dará pela perda definitiva da propriedade por sentença judicial. 



 
81. Sobre o contrato de compra e venda, assinale a alternativa correta. 
(A) Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do vendedor, e, a cargo do comprador, 

as da tradição. 
(B) É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros suscetíveis de objetiva determinação, assim como 

ao arbítrio exclusivo de uma das partes. 
(C) Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta 

não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, 
não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. 

(D) Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência ou for 
condenado ao pagamento de quantia em dinheiro, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê 
caução de pagar no tempo ajustado. 

 
82. A propósito dos contratos, assinale a alternativa correta. 
(A) A venda de ascendente a descendente é nula de pleno direito, ainda que hajam nela consentido, expressamente, os 

outros descendentes e o cônjuge do alienante. 
(B) Tanto a cláusula resolutiva expressa, quanto a tácita, para operarem os seus efeitos, dependem de interpelação judicial. 
(C) No contrato aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, se não vierem eles a existir, o contrato simplesmente 

se resolve, com o retorno das partes ao statu quo ante, ainda que um dos contratantes tenha assumido esse risco, em razão do 
princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer contratante. 

(D) Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e 
danos. 

 
83. Sobre o instituto do casamento, assinale a alternativa correta. 
(A) O suprimento judicial de idade é previsto em favor de pessoa sem idade núbil, em razão de gravidez ou para evitar a 

imposição de pena criminal, ao passo que o suprimento judicial do consentimento viabiliza o casamento de pessoa com idade 
núbil, em caso de denegação injusta de qualquer um dos pais, de ambos, ou do representante legal. 

(B) O casamento não pode ser realizado por procuração com poderes especiais, ainda que por instrumento público. 
(C) Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade à qual 

incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de oito testemunhas, que com os 
nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo grau. 

(D) A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes quatro testemunhas 
se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever, sob pena de nulidade do ato. 

 
84. Duas sendo as promessas de compra e venda sobre o mesmo imóvel, 
(A) ao Oficial registrador compete cancelar, de ofício, o registro da promessa de compra e venda mais moderna, e registrar 

a mais antiga, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. 
(B) produz efeitos, simplesmente, a que foi registrada no Ofício Imobiliário, devendo o outro promitente comprador exercer 

sua pretensão diretamente contra o promitente vendedor, pois nenhuma pretensão lhe assiste contra o Ofício Imobiliário. 
(C) é de se observar, à validade e prevalência delas, a respectiva ordem cronológica, em homenagem ao princípio prior in 

tempore, potior in jure. 
(D) produz efeitos aquela que foi registrada no Ofício Imobiliário, mas pode o outro promitente comprador averbar, na 

matrícula do imóvel, a pretensão que passa a ter contra o vendedor. 
 
85. Segundo disposição expressa do Código Civil, é correto afirmar: 
(A) É anulável o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e inexistente se não lhe seguir o casamento. 
(B) Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da 

comunhão universal. 
(C) Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, 

cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do 
menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 

(D) É admissível alteração do regime de bens, por meio de escritura pública, ressalvados os direitos de terceiros. 
 
86. De acordo com previsão no Código Civil, assinale a alternativa correta. 
(A) A renúncia da herança deve constar expressamente de declaração particular, instrumento público ou termo judicial. 
(B) O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado metade do preço, haver para si a quota 

cedida a estranho, se o requerer até em noventa dias após a transmissão. 
(C) A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na 

vigência da união estável, se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. 
(D) Por se tratar de bem móvel por equiparação, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-

herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública ou instrumento particular. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
87. De acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar: 
(A) considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato da parte que resiste injustificadamente às ordens judiciais ou às 

determinações proferidas pelo representante do Ministério Público. 
(B) as partes e todos aqueles que de qualquer forma participam do processo civil têm o dever de cumprir com exatidão os 

provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. 
(C) no curso das ações de usucapião e retificação de registro público, o juiz não pode determinar a remessa dos autos à 



unidade de serviço extrajudicial para requisitar informações sobre o imóvel objeto da demanda, dos titulares de direitos reais ou 
sobre outros aspectos registrários relevantes, ainda que haja Portaria editada pelo Juízo. 

(D) ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a caracterização do ato atentatório 
ao exercício da jurisdição autoriza o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, a aplicar ao 
responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a dez por cento do valor da 
causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será revertida 
em favor do credor. 

 
88. Na ação renovatória de contrato de locação, desejando o proprietário exercer o direito de retomada do imóvel para seu 

próprio uso, deverá fazê-lo 
(A) mediante pedido contraposto de retomada deduzido na própria contestação, dada a natureza dúplice da ação. 
(B) mediante o ajuizamento, por dependência, de ação própria. 
(C) por intermédio de reconvenção. 
(D) ajuizando ação própria, distribuída livremente. 
 
89. Assinale a alternativa correta. 
(A) O juiz, a requerimento da parte, poderá decretar o arresto dos bens do casal, nas ações de divórcio e de anulação de 

casamento, em caso de fundado receio de dilapidação, sendo possível a efetivação da averbação na respectiva serventia 
imobiliária. 

(B) Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da execução sejam cientificados, por 
qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto e o credor com garantia real, 
dispensada a comunicação do credor com direito de penhora anteriormente registrada, que não seja de qualquer modo parte na 
execução. 

(C) A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exequente, sem prejuízo da 
imediata intimação do executado (art. 652, § 4.º), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a 
respectiva inscrição no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, no prazo legal de 05 dias, 
sob pena de cancelamento da constrição. 

(D) Denomina-se averbação premonitória a possibilidade conferida ao exequente de, no ato da distribuição ou início da fase 
de cumprimento de sentença, obter certidão comprobatória do ajuizamento ou instauração da execução, com identificação das 
partes e valor da causa, para fins de registro público, sendo presumida a fraude à execução na alienação ou oneração de bens 
efetuada após a formalização do ato junto à unidade de serviço extrajudicial. 

 
90. Sobre as ações possessórias, assinale a alternativa correta. 
(A) Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 15 (quinze) dias 

subsequentes, a citação do réu para contestar a ação. 
(B) De acordo com o princípio da fungibilidade, a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que 

o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados. 
(C) É vedado ao réu, ao apresentar contestação na ação de reintegração de posse, demandar proteção possessória em 

face do autor, sob a alegação de que foi esbulhado, tendo em vista que tal pretensão deve ser veiculada por meio de 
reconvenção. 

(D) Não é lícito ao autor cumular o pedido possessório com o de condenação em perdas e danos. 
 
DIREITO PENAL 
 
91. Assinale a alternativa correta. 
(A) O Oficial Registrador e o Tabelião podem ser sujeitos passivos secundários do crime de desacato. 
(B) O Oficial de Registro Civil e Tabelião podem ser sujeitos passivos primários do crime de desacato. 
(C) O Oficial de Registro e o Tabelião não podem ser sujeitos passivos do crime de desacato. 
(D) O Oficial de Registro e o Tabelião não podem ser sujeitos do crime de desacato. 
 
92. A consumação do crime de Falso Reconhecimento de Firma ou Letra se dá quando 
(A) o respectivo documento é utilizado por qualquer pessoa. 
(B) o pagamento do ato de reconhecimento é realizado. 
(C) o reconhecimento é realizado. 
(D) o respectivo documento é entregue a quem possa fazer dele o mau uso. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
93. Se o Prefeito Municipal de uma cidade do Estado de São Paulo comete um crime de homicídio na cidade de Recife, 

Estado de Pernambuco, é competente para o julgamento da causa o 
(A) Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
(B) Tribunal do Júri do Foro da Comarca da cidade, onde o autor do referido crime figura como Prefeito Municipal. 
(C) Tribunal do Júri do Foro da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco. 
(D) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
 
DIREITO COMERCIAL 
 
94. As sociedades empresariais regulares, no Direito Brasileiro, podem adotar os seguintes tipos: 
(A) sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e comandita por ações, sociedade limitada, sociedade 

por ações. 



(B) sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e por ações, sociedade limitada, 
sociedade por ações. 

(C) sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita por ações, sociedade limitada, sociedade de propósito 
específico, sociedade por ações. 

(D) sociedade em nome coletivo, sociedade em comum, sociedade cooperativa, sociedade limitada, sociedade por ações. 
 
95. Em matéria de títulos de crédito, segundo o Código Civil, o título nominativo pode ser transferido 
(A) somente se tiver anuência do devedor principal. 
(B) por endosso, desde que contenha o nome do endossatário. 
(C) somente mediante cessão civil, sem efeitos cambiais. 
(D) somente se tiver anuência de todos os coobrigados. 
 
96. Assinale a alternativa correta. 
(A) A declaração antenupcial do empresário deve ser arquivada somente no registro público do comércio, a cargo das 

Juntas Comerciais. 
(B) A responsabilidade dos sócios na sociedade limitada vai até o montante do capital social; isso significa que em qualquer 

hipótese serão eles convocados para repor o capital social até o valor declarado no contrato social. 
(C) O empresário individual devidamente registrado na Junta Comercial competente torna-se uma pessoa jurídica. 
(D) Ao dar um aval, o avalista garante a obrigação cambiária mesmo que a obrigação avalizada seja nula. 
 
97. Segundo a legislação civil em vigor, no que diz respeito à empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), é 

incorreto afirmar: 
(A) aplicam-se à EIRELI, subsidiariamente, as regras da sociedade limitada. 
(B) ela pode usar tanto de firma quanto de denominação social, seguida da designação EIRELI. 
(C) tem o capital subscrito inteiramente por uma única pessoa e a responsabilidade dela vai até o limite do capital social. 
(D) a pessoa natural que constituir EIRELI somente poderá ter duas empresas dessa modalidade. 
 
98. Ao lavrar uma escritura em que compareça como outorgante uma sociedade anônima, no tocante à representação, o 

notário deve observar: 
I. se o acionista controlador autorizou a prática do ato pela sociedade; 
II. se a reunião de diretores, regularmente convocada, autorizou a prática do ato a ser formalizado na escritura; 

III. a quem os estatutos sociais outorgam poderes de representação da sociedade para a prática do ato; 
IV. quem foi eleito na assembleia competente como representante da companhia. 

Em relação a tais assertivas, é correto afirmar: 
(A) I, II, III e IV estão corretas. 
(B) apenas II está correta. 
(C) apenas I está correta. 
(D) apenas III e IV estão corretas. 
 
99. Para constituir uma subsidiária integral de uma sociedade anônima, além das demais formalidades, é necessário 
(A) lavrar uma escritura de constituição da subsidiária integral após verificação dos poderes dos representantes legais e sua 

conformidade com o estatuto. 
(B) apenas arquivar a ata da assembleia geral da sociedade anônima que criou a subsidiária integral, com cópia dos 

estatutos sociais e da ata de eleição da diretoria. 
(C) o notário lavrar uma ata notarial, comparecendo na assembleia geral dos acionistas que deliberar sobre a criação da 

subsidiária integral. 
(D) lavrar a ata da assembleia geral que deliberou a constituição da subsidiária integral, dando-lhe, pois, pública forma e 

transcrevendo o estatuto social. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
100. A Relação Anual de Informações Sociais – RAIS deverá ser preenchida pelas empresas, contendo elementos 

destinados a suprirem as necessidades de controle, estatística e informações das entidades governamentais da área social. Ela 
deverá conter as informações periodicamente solicitadas pelas instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda, Trabalho, 
Interior e Previdência e Assistência Social. 

Os Notários e Registradores como empregadores estão obrigados a declarar a RAIS? 
(A) Sim. Eles estão obrigados a declarar a RAIS, a partir de 11 vínculos, durante o ano-base, caso contrário, estão 

obrigados a entregar a RAIS negativa. 
(B) Não. Eles não são considerados empresa, pois o vínculo contratual com os prepostos é efetuado com a pessoa física 

do Notário ou do Registrador. 
(C) Sim. Eles estão obrigados a declarar a RAIS, e, se não mantiveram empregados durante o ano-base, deverão 

entregar a RAIS negativa. 
(D) Eles estão obrigados a declarar a RAIS, desde que tenham prepostos celetistas. 
 

VERSÃO 3 (GABARITO) 
 

1 - C 2 - B 3 - A 4 - C 5 - A 6 - D 7 - C 8 - A 9 - B 10 - A 

11 - D 12 - C 13 - D 14 - A 15 - D 16 - B 17 - A 18 - C 19 - C 20 - B 



21 - B 22 - C 23 - A 24 - D 25 - B 26 - A 27 - C 28 - D 29 - C 30 - B 

31 - C 32 - A 33 - D 34 - B 35 - C 36 - D 37 - A 38 - D 39 - B 40 - D 

41 - C 42 - B 43 - B 44 - A 45 - B 46 - B 47 - C 48 - D 49 - D 50 - A 

51 - B 52 - C 53 - A 54 - C 55 - B 56 - A 57 - D 58 - D 59 - C 60 - A 

61 - B 62 - D 63 - A 64 - B 65 - B 66 - C 67 - A 68 - A 69 - B 70 - D 

71 - C 72 - C 73 - B 74 - A 75 - D 76 - B 77 - C 78 - A 79 - B 80 - B 

81 - C 82 - D 83 - A 84 - B 85 - C 86 - C 87 - B 88 - A 89 - D 90 - B 

91 - A 92 - C 93 - D 94 - A 95 - B 96 - D 97 - D 98 - D 99 - A 100 - C 

 
 
VERSÃO 04 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAL 
 
01. Qual dos princípios a seguir não é próprio da atividade notarial? 
(A) Princípio do contraditório. 
(B) Princípio da unicidade do ato. 
(C) Princípio da instância. 
(D) Princípio da publicidade. 
 
02. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a 

guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Se 
houver necessidade de serem periciados: 

(A) o exame deverá ocorrer no presença do juiz corregedor permanente, em dia e hora adrede designados, com ciência do 
titular da serventia. 

(B) os documentos deverão ser encaminhados para a autoridade competente, a quem será transferida a guarda e a 
responsabilidade, que cessarão com a restituição dos originais ao titular de serviço notarial ou de registro. 

(C) o perito poderá retirar os documentos para a necessária perícia, mediante carga e termo de responsabilidade a ser 
assinado perante o titular da serventia. 

(D) o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência do titular e 
autorização do juízo competente. 

 
03. Se alguém não puder ou não souber assinar: 
(A) deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade, devendo os 

notários e registradores declarar essa ocorrência no ato. 
(B) uma pessoa capaz e a seu rogo o fará, devendo os notários e registradores declarar essa ocorrência no ato. 
(C) é desnecessária a assinatura do ato, bastando a declaração dos notários e registradores dessa ocorrência, eis que 

revestida da competente fé-pública. 
(D) uma pessoa capaz, designada pelo titular da serventia, o fará, devendo os notários e registradores declarar essa 

ocorrência no ato. 
 
04. De acordo com as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, caberá ao Juiz Corregedor 

Permanente, entre outros: 
(A) garantir fácil acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, mediante existência de local para atendimento 

exclusivo e isolado do restante da serventia. 
(B) verificar o local, condição de segurança, conforto e higiene da sede da unidade do serviço notarial ou de registro. 
(C) definir o número mínimo e máximo de prepostos. 
(D) assegurar a existência de computador conectado à internet e de endereço eletrônico da unidade e de todos os 

prepostos para a correspondência por e-mail. 
 
05. Quanto aos livros obrigatórios, é correto afirmar que 
(A) a responsabilidade pela escrituração do livro Registro Diário da Receita e da Despesa é direta do notário ou registrador 

e do contador que assinou o livro com o titular da delegação. 
(B) serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo notário ou registrador, podendo ser utilizado, para tal fim, 

processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. 
(C) o desaparecimento ou a danificação de qualquer livro deverá ser imediatamente comunicada ao Juiz Corregedor 

Permanente e ao Procurador Geral de Justiça. 
(D) o termo de abertura deverá conter o número do livro, o fim a que se destina, o número de folhas que contém, o Juízo 

Corregedor Permanente que fiscaliza o cartório e o nome do delegado do serviço notarial e de registro responsável. 
 
06. Em relação ao traslado, é correto afirmar que: 



(A) no ordenamento jurídico nacional, admite-se apenas o traslado em papel. 
(B) a Lei Federal n.º 6.015/73 admite traslado parcial. 
(C) é cópia fiel da escritura lavrada no livro de notas. 
(D) é vedada a cobrança de traslados extras. 
 
07. Ressalvadas as inexatidões materiais e as irregularidades constatáveis documentalmente, uma escritura pública 

somente pode ser retificada 
(A) por outra escritura, com o comparecimento das mesmas partes que, na primeira, manifestaram sua vontade e 

participaram do negócio jurídico instrumentalizado. 
(B) a escritura pública é um ato jurídico perfeito e acabado e, portanto, não admite retificação. 
(C) mediante uma ordem judicial, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito jurisdicional. 
(D) mediante uma ordem judicial, desde que no âmbito jurisdicional. 
 
08. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo: 
(A) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi concedida com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
(B) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
(C) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei, a segurança jurídica e a prevenção de litígios. 
(D) o Tabelião de Notas, profissional do direito dotado de fé-pública, exercerá a atividade notarial que lhe foi delegada com 

a finalidade de garantir a eficácia da lei e das normas e a segurança jurídica. 
 
09. Quanto à lavratura de escrituras públicas, deverá o Tabelião de Notas observar as normas a seguir, exceto: 
(A) assinatura das partes e dos demais comparecentes ou, caso não possam ou não saibam escrever, de outras pessoas 

capazes, que assinarão a rogo e no lugar daqueles, cujas impressões digitais, no entanto, deverão ser colhidas mediante 
emprego de coletores de impressões digitais, vedada a utilização de tinta para carimbo. 

(B) assinatura do Tabelião de Notas ou a de seu substituto legal. 
(C) referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. 
(D) manifestação clara da vontade das partes, excluída a dos intervenientes. 
 
10. No que concerne à lavratura de escritura pública de divórcio consensual, deverá o Tabelião de Notas exigir: 
(A) apresentação de procuração lavrada no exterior, registrada no Registro de Imóveis, acompanhada da respectiva 

tradução, caso não redigida na língua nacional, no prazo de validade de até 60 dias. 
(B) documentos necessários à comprovação da titularidade dos bens móveis e direitos, se houver. 
(C) apresentação de documento hábil que comprove a ausência de processo preexistente no âmbito jurisdicional. 
(D) apresentação de requerimento solicitando o sigilo do ato notarial. 
 
11. Quanto à documentação referente a imóvel para lavratura de escritura pública, assinale a alternativa incorreta. 
(A) A alusão ao pacto antenupcial e aos seus correspondentes ajustes, ao número de seu registro no Registro de Imóveis, 

quando o ato disser respeito a objeto de convenção antenupcial, e, caso o pacto antenupcial não tenha sido registrado, a 
expressa menção à necessidade do seu registro antes do relativo à alienação ou à oneração. 

(B) Nas escrituras relativas à transferência do domínio útil, a referência ao comprovante de pagamento dos três últimos 
foros anuais, se a enfiteuse recair sobre propriedade pública. 

(C) Certidão atualizada do Registro de Imóveis competente, bem como a de ações reais e pessoais reipersecutórias e de 
ônus reais, com prazo de validade de 30 dias. 

(D) Indicação dos alvarás ou mandados, nas escrituras lavradas em decorrência de autorização judicial. 
 
12. Na hipótese de lavratura de escritura pública de venda e compra em que conste na matrícula imobiliária terreno e no 

documento fiscal do IPTU conste construção, deverá o Tabelião: 
(A) exigir que o vendedor averbe a construção no registro de imóveis previamente à lavratura do ato notarial. 
(B) recusar a lavratura da escritura tendo em vista a impossibilidade de ingresso do título no fólio real. 
(C) lavrar a escritura normalmente sem mencionar a área construída do IPTU e sem considerar para fins de ITBI o valor 

venal referente à área construída. 
(D) lavrar a escritura, esclarecendo às partes da necessidade de averbação da construção ou aumento de área construída 

no registro imobiliário, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios exigíveis. 
 
13. Em relação ao sinal público, não é correto afirmar que 
(A) os documentos de outras localidades, públicos ou particulares, referidos nos atos notariais, deverão ter suas firmas 

reconhecidas na comarca de origem ou naquela em que irão produzir seus efeitos, inclusive os assinados judicialmente. 
(B) as cópias dos atos notariais escriturados nos livros do serviço consular brasileiro, produzidas por máquinas 

fotocopiadoras, quando autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira não necessitarão ter suas firmas 
reconhecidas na comarca de origem ou naquela em que irão produzir seus efeitos. 

(C) são consideradas válidas as cópias dos atos notariais escriturados nos livros do serviço consular brasileiro, produzidas 
por máquinas fotocopiadoras, quando autenticadas por assinatura original de autoridade consular brasileira. 

(D) os Tabeliães de Notas e os Registradores Civis com atribuições notariais remeterão ao Colégio Notarial do Brasil – 
Conselho Federal (CNB-CF), por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, cartões com seus 
autógrafos e os dos seus prepostos autorizados a subscrever traslados e certidões, reconhecer firmas e autenticar cópias 
reprográficas, para o fim de confronto com as assinaturas lançadas nos instrumentos que forem apresentados. 

 



14. Em relação às escrituras de separação e divórcio, está errado afirmar que: 
(A) o Tabelião de Notas, ao atender às partes com a finalidade de lavrar escrituras públicas de separação e divórcio 

consensuais, deve disponibilizar às partes uma sala ou um ambiente reservado e discreto. 
(B) na partilha em que houver transmissão de propriedade do patrimônio individual de um cônjuge ao outro, ou a partilha 

desigual do patrimônio comum, deverá ser comprovado o recolhimento do tributo devido sobre a fração transferida. 
(C) é inadmissível escritura pública de retificação das cláusulas de obrigações alimentares ajustadas na separação e no 

divórcio. 
(D) é desnecessário o registro das escrituras públicas no livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais. 
 
15. Quanto à revogação de testamento, é correto afirmar que: 
(A) cada revogação de testamento só pode revogar um único testamento. 
(B) se a revogação foi lavrada no mesmo cartório em que foi lavrado o testamento, o Tabelião está dispensado de 

comunicar a revogação à CENSEC. 
(C) o testamento público deve ser revogado pela forma pública. 
(D) a cobrança da revogação de testamento público lavrada em Tabelionato de Notas é a mesma da lavratura do 

testamento. 
 
16. Para a lavratura de uma escritura pública, quanto à cobrança de custas, é correto afirmar que: 
(A) no caso de instituição de servidão, os emolumentos terão como base 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imóvel, 

respeitando-se o mínimo previsto no item 1 da tabela, combinado com o artigo 7.º da Lei Estadual n.º 11.331/2002. 
(B) quando dois ou mais bens forem dados em garantia, para os quais não tenha sido individualmente atribuído o valor, a 

base de cálculo para cobrança de emolumentos será o valor do negócio jurídico, atribuído ou estimado, dividido pelo número de 
bens ofertados. 

(C) nas hipóteses de hipoteca e penhor, os emolumentos serão calculados sobre o valor do bem dado em garantia. 
(D) nas hipóteses de locação, os emolumentos serão calculados sobre o valor de um aluguel mensal. 
 
17. Para fins da lavratura de escritura pública, considerando a Lei Estadual n.º 11.331/2002, é correto afirmar que: 
(A) nas escrituras de imóveis financiados por entidade financeira, quando o caso tratar de terreno com financiamento de 

prédio a ser construído, a base de cálculo será exclusivamente o valor do terreno. 
(B) imóveis financiados por entidade financeira terão os emolumentos calculados pela tabela de escritura com valor 

declarado, aplicando-se redução de 30% (trinta por cento). 
(C) aplicam-se as regras de cobrança para escrituras de imóveis financiados por entidade financeira exclusivamente para 

aquisição de imóveis comerciais. 
(D) imóveis financiados por entidade financeira terão como base de cálculo dos emolumentos, em caso de prédio acabado, 

o valor total do prédio. 
 
18. Em relação ao Tabelião de Protesto, é errado afirmar que: 
(A) nas localidades onde houver mais de um Tabelião de Protesto de Títulos haverá, obrigatoriamente, um serviço de 

distribuição, informatizado, instalado e mantido pelos próprios tabelionatos. 
(B) os títulos e outros documentos de dívida devem ser protocolizados tão logo apresentados ao Tabelionato de Protesto, 

obedecendo à estrita ordem cronológica. 
(C) onde houver mais de um Tabelião de Protesto, o formulário de apresentação será entregue ao serviço de distribuição, 

que restituíra, com a devida formalização, a via destinada a servir de recibo. 
(D) o Tabelião de Protesto de Títulos deve prestar os serviços de modo eficiente e adequado, em local de fácil acesso ao 

público e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos, nos dias e horários definidos por meio da portaria 
do Juiz Corregedor Permanente, atento às peculiaridades locais e às oito horas diárias mínimas de atendimento ao público, e com 
observação do disposto na Seção V, Capítulo XIII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

 
19. Quanto à qualificação dos títulos apresentados a protesto, é errado afirmar que: 
(A) não será protestada, por falta de pagamento, a letra de câmbio contra o sacado aceitante. 
(B) somente podem ser protestados os títulos, as letras e os documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças 

localizadas no território da comarca. 
(C) verificada a existência de vícios formais ou inobservância do estatuído na legislação em vigor ou na normatização 

administrativa do Conselho Nacional de Justiça ou da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, os títulos e outros 
documentos de dívida serão devolvidos ao apresentante com anotação da irregularidade, ficando obstado o registro do protesto. 

(D) os contratos de câmbio podem ser recepcionados por meio eletrônico, se realizada, em qualificação, conferência das 
assinaturas digitais com emprego do programa específico disponibilizado pelo Banco Central do Brasil, observadas as respectivas 
instruções de uso. 

 
20. Em relação ao cheque, é correto afirmar que todas as assertivas estão corretas, com exceção de: 
(A) é vedado o protesto de cheques devolvidos pelo banco sacado com fundamento nos motivos números 20, 25, 28, 30 e 

35, definidos pelo Banco Central do Brasil, desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso, nem estejam 
garantidos por aval. 

(B) existindo endosso ou aval, o protesto desses cheques não dependerá de quaisquer intimações e, dos assentamentos 
do serviço de protesto de títulos, não deverão constar os nomes e números do CPFMF dos titulares da respectiva conta corrente 
bancária, anotando-se, nos campos próprios, que o emitente é desconhecido, e elaborando-se índice em separado, pelo nome do 
apresentante. 

(C) o cheque a ser protestado deve conter a prova da apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa do pagamento, 
salvo se o protesto tiver por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. 

(D) tratando-se de cheque, o protesto deverá ser lavrado exclusivamente no lugar do pagamento. 



 
21. Em relação ao protesto de títulos, é correto afirmar que: 
(A) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 

Títulos examiná-los em seus caracteres formais, não lhe cabendo investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. 
(B) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 

Títulos examiná-los em seus caracteres formais e intrínsecos, devendo, ainda, investigar a ocorrência da prescrição ou 
caducidade, em razão do princípio de cautela, que deve nortear a atividade notarial. 

(C) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais e intrínsecos, não lhe cabendo, contudo, investigar a ocorrência da prescrição ou 
caducidade. 

(D) na qualificação dos títulos e outros documentos de dívida apresentados a protesto, cumpre ao Tabelião de Protesto de 
Títulos examiná-los em seus caracteres formais, devendo, ainda, investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. 

 
22. Em relação ao protesto de títulos, é correto afirmar que: 
(A) diferentemente do que ocorre com o Tabelião de Notas, a Lei Federal n.º 9.492/97 não permite ao Tabelião de Protesto 

que exija depósito prévio dos emolumentos e demais despesas. 
(B) nos termos da Lei Federal n.º 9.492/97, pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, 

serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem. 
(C) nos termos da Lei Federal n.º 9.492/97, os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os 

prejuízos que causarem, sendo sua responsabilidade subsidiária à do Estado. 
(D) pelos atos que praticarem em decorrência da Lei Federal n.º 9.492/97, os Tabeliães de Protesto perceberão do Estado, 

a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da Lei Estadual e de seu decreto regulamentador. 
 
23. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que: 
(A) o registro das sentenças de guarda e responsabilidade de menores com a suspensão do poder familiar será feita no 

Livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1.º Subdistrito da sede. 
(B) a averbação das sentenças concessivas de adoção do maior será feita exclusivamente no Registro Civil das Pessoas 

Naturais onde foi lavrado o seu registro de nascimento. 
(C) a averbação das sentenças de perda ou suspensão de poder familiar será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais 

que registrou o nascimento do menor. 
(D) da averbação das sentenças de perda ou suspensão de poder familiar, constará apenas, a data da sentença, Vara e 

nome do Juiz que a proferiu, bem como o nome da pessoa que passa a deter o poder familiar e sua qualificação se conhecida. 
 
24. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que: 
(A) no Livro de Emancipações, Interdições e Ausências, será feita a averbação das sentenças que puserem termo à 

interdição, que determinarem substituições de curadores de interditos ou ausentes, das alterações de limites da curatela, 
cessação ou mudança de interdição, bem como da cessação de ausência. 

(B) as sentenças de separação judicial e de divórcio, após seu trânsito em julgado, serão registradas no livro B, fazendo-se 
remissão à margem dos assentos de casamento. 

(C) o traslado da escritura pública de separação e divórcio consensuais será apresentado ao Registro Civil das Pessoas 
Naturais do respectivo assento de casamento, para a averbação necessária, depois de homologada judicialmente. 

(D) no assento de ausência, será averbada a sentença que determinar a abertura da sucessão definitiva, após o trânsito em 
julgado, com referência especial ao testamento do ausente, se houver, e indicação de seus herdeiros habilitados, vedada a 
averbação da sentença de abertura de sucessão provisória. 

 
25. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que: 
(A) sempre que o Oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 10 (dez) dias, anotá-lo nos atos anteriores, 

com remissões recíprocas, se lançados na sua Unidade de Serviço, ou comunicar, com resumo do assento, ao Registro Civil das 
Pessoas Naturais em que estiverem os registros primitivos conhecidos, procedendo da mesma forma indicada para as 
averbações. 

(B) o mandado será entregue à parte para o encaminhamento necessário, após a necessária homologação pelo Juiz 
competente. 

(C) na averbação das sentenças de separação judicial e de divórcio, far-se-á a indicação do nome do Juiz signatário do 
mandado, da Vara em que foi proferida a sentença, a data desta, a sua conclusão, o fato de seu trânsito em julgado, o número do 
respectivo processo, o nome que a mulher ou o marido passaram a adotar, bem como a notícia sobre a ocorrência de decisão ou 
homologação da partilha de bens. 

(D) na averbação decorrente de escritura lavrada nos termos da Lei n.º 11.441/2007, far-se-á, igualmente, a indicação do 
nome que a mulher ou o marido passaram a adotar, a identificação do Tabelião de Notas, livro, página e data em que 
aperfeiçoado o ato e a Vara e o Juiz que homologou a escritura. 

 
26. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) a dissolução da sociedade conjugal, por nulidade ou anulação do casamento, separação judicial ou divórcio, e seu 

restabelecimento serão averbados nos assentos de nascimento dos cônjuges. 
(B) a emancipação, a interdição, a ausência, a morte presumida e a união estável serão averbadas, com remissões 

recíprocas, nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome do cônjuge, em virtude de casamento, ou 
de dissolução da sociedade conjugal, por nulidade ou anulação do casamento, separação judicial ou divórcio. 



(C) as comunicações serão feitas obrigatoriamente via “intranet” (ARPEN-SP), se destinadas ao Estado de São Paulo, e 
mediante carta relacionada em protocolo, se endereçadas aos Registros Civis das Pessoas Naturais de outros Estados e ainda 
não interligadas; as comunicações remetidas por outros Estados ficarão arquivadas no Registro Civil das Pessoas Naturais que as 
receber até efetiva anotação. 

(D) o óbito deverá ser registrado, com as remissões recíprocas, nos assentos de casamento e nascimento, e o casamento 
no do nascimento. 

 
27. Como devem ser elaborados os índices dos respectivos livros pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais? 
(A) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, inclusive o Livro Protocolo de Entrada, corresponderá um 

índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do Oficial, poderá ser 
organizado pelo sistema de fichas ou exclusivamente por meio eletrônico. 

(B) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos corresponderá um índice alfabético dos assentos 
lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas 
ou por meio eletrônico, se autorizado pelo Juiz Corregedor Permanente. 

(C) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, com exceção do Livro Protocolo de Entrada, 
corresponderá um índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, o qual, a critério do 
Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas ou exclusivamente por meio eletrônico. 

(D) A cada um dos livros exigidos pela Lei dos Registros Públicos, com exceção do Livro Protocolo de Entrada, 
corresponderá um índice alfabético dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoas a quem se referirem, bem como pelo 
número de cadastro no Ministério da Fazenda (CPF), o qual, a critério do Oficial, poderá ser organizado pelo sistema de fichas ou 
exclusivamente por meio eletrônico. 

 
28. Para ser efetuado o traslado de assento de casamento de brasileiro, ocorrido em país estrangeiro, o mesmo deverá ser 

requerido por um dos cônjuges ou por procurador, devendo ser apresentada, dentre outros documentos, a certidão de casamento 
emitida por autoridade consular brasileira ou certidão estrangeira de casamento legalizada por autoridade consular brasileira e 
traduzida por tradutor público juramentado. Caso não conste o regime de bens adotado pelos cônjuges na certidão de casamento 
apresentada, o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve 

(A) negar o traslado do assento de casamento sem a menção ao regime de bens, tendo em vista que é requisito do registro 
do assento de casamento, com base no artigo 1536 do Código Civil, a menção ao regime de bens escolhido pelos nubentes. 

(B) trasladar o assento de casamento constando o regime da comunhão parcial de bens, pois este é o regime legal, quando 
não adotado outro regime por meio de pacto antenupcial. 

(C) trasladar o assento sem a menção ao regime de bens, devendo a averbação do regime ser requerida posteriormente, 
mediante autorização judicial. 

(D) trasladar o assento sem a menção ao regime de bens, podendo a averbação do regime ser requerida posteriormente, 
mediante apresentação de documentação comprobatória. 

 
29. Qual o procedimento que deverá ser adotado pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, ao receber de uma 

mãe a solicitação de alteração do nome dela no registro de nascimento de seu filho menor, após seu casamento, tendo em vista 
que ela passou a adotar o patronímico do marido? 

(A) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 
pelo interessado, após petição homologada pelo Juiz Corregedor. 

(B) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 
pelo interessado, independentemente de procedimento de retificação. 

(C) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve se negar a averbar no assento de nascimento do filho a alteração 
requerida pelo interessado, pois a alteração requerida não tem qualquer influência no assento de nascimento do filho. 

(D) O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deve averbar no assento de nascimento do filho a alteração requerida 
pelo interessado, após visto do Ministério Público. 

 
30. Serão registradas no livro de registro de nascimento as sentenças concessivas de adoção do menor, mediante 

mandado. O Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, para efetuar o registro, deve observar os seguintes requisitos formais: 
(A) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença 

conferirá ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotante. O registro de nascimento original será 
cancelado. O registro deverá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de nascimento do adotado e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

(B) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença 
conferirá ao adotado o nome do adotante, não podendo ser alterado o prenome do adotado. O registro de nascimento original 
será cancelado. O registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

(C) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, mantendo-se o nome dos ascendentes biológicos. A sentença 
conferirá ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotante. O registro de nascimento original será 
cancelado. O registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

(D) do assento, consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. A sentença 
conferirá ao adotado o nome do adotante e também poderá alterar o prenome do adotado. O registro de nascimento original será 
cancelado. O registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de residência do adotante e, por fim, o 
respectivo mandado judicial será arquivado ou microfilmado. 

 
31. Quanto à competência territorial para os assentos de nascimento, é correto afirmar que: 
(A) o nascimento será dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar de residência dos pais, no entanto 

os registros fora do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 



(B) o nascimento será dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no mesmo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do registro do casamento dos pais, se estes forem casados. No entanto, os registros fora do prazo serão 
efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

(C) o nascimento será dado a registro, exclusivamente, no lugar em que tiver ocorrido o parto, no entanto os registros fora 
do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

(D) o nascimento será dado a registro no Oficial Registro Civil das Pessoas Naturais de livre escolha dos pais, no entanto 
os registros fora do prazo serão efetuados no Registro Civil das Pessoas Naturais do lugar da residência do interessado. 

 
32. No registro de filhos havidos fora do casamento, não serão considerados o estado civil e, ou, eventual parentesco dos 

genitores, cabendo ao Oficial velar unicamente pelo atendimento da declaração por eles manifestada e a uma das seguintes 
formalidades: 

(A) qualquer interessado pode requerer o registro de nascimento desde que munido da Declaração de Nascido Vivo (DN), 
ou declaração médica que confirme a maternidade, com firma reconhecida. 

(B) os genitores comparecem, pessoalmente, ou por intermédio de procurador com poderes específicos, ao Registro Civil 
das Pessoas Naturais, para efetuar o assento, do qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

(C) apenas a mãe comparece com declaração de duas testemunhas com firma reconhecida indicando o nome do pai, para 
efetuar o assento, do qual constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

(D) o pai comparece juntamente com o avô materno ao Registro Civil das Pessoas Naturais, para efetuar o assento, do qual 
constará o nome dos genitores e dos respectivos avós. 

 
33. O procedimento administrativo da habilitação para o casamento será feito pessoalmente perante o Registro Civil das 

Pessoas Naturais, com a audiência do Ministério Público. No caso de casamento de menores, é correto afirmar que: 
(A) o consentimento de pais analfabetos, para que seus filhos menores possam contrair matrimônio, deverá ser dado por 

meio de procurador constituído por instrumento público; ou por termo de consentimento, nos autos da habilitação, subscrito por 
uma pessoa a rogo do analfabeto, comprovada a presença do declarante pela tomada de sua impressão digital ao pé do termo. 

(B) o consentimento de pais, para que seus filhos menores possam contrair matrimônio, deverá ser dado em audiência 
perante o Ministério Público. 

(C) após requerida a habilitação de casamento, juntando toda a documentação exigida por lei, em se tratando de 
casamento de menores, é necessária a anuência expressa de seus pais, feita por instrumento público ou particular com firma 
reconhecida. Ouvido o Ministério Público, o Oficial encaminhará o processo ao Juiz Corregedor Permanente que decidirá de 
plano, deferindo a publicação do edital. 

(D) a habilitação de casamento de menores deve ser precedida da emancipação destes por concessão dos pais, ou de um 
deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do Juiz, 
ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. 

 
34. No caso de cancelamento de registro de nascimento por determinação judicial, fundado na lei de proteção a vítimas e 

testemunhas ameaçadas, qual o procedimento que o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais deverá adotar? 
(A) Averbar o cancelamento e comunicar o Ministério Público. 
(B) Averbar o cancelamento, comunicar o Corregedor Permanente e alterar o índice. 
(C) Lavrar novo assento e atualizar as informações na Central (CRC), no prazo de 5 dias. 
(D) Averbar o cancelamento e excluir as informações da Central (CRC), informando o motivo como “determinação judicial”. 
 
35. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros: 
(A) a caução de títulos de crédito pessoal e da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou de Bolsa ao portador. 
(B) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 167, I, n.º 3. 
(C) o penhor comum sobre coisas móveis. 
(D) o contrato de parceria agrícola ou pecuária. 
 
36. Qual o Registro Público competente para a constituição do penhor de quotas de uma sociedade empresária limitada? 
(A) O Registro de Imóveis da circunscrição da sede da empresa, no Livro 03, registro auxiliar. 
(B) A Junta Comercial onde se encontra registrado o contrato social da empresa. 
(C) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio dos sócios e/ou da sede da empresa. 
(D) A Junta Comercial onde se encontra registrado o contrato social da empresa e no Registro de Títulos e Documentos do 

domicílio dos sócios para a sua conservação. 
 
37. Quanto às diligências a serem efetuadas nas notificações previstas no art. 160, da Lei n.º 6.015/73, é correto afirmar 

que: 
(A) a primeira diligência não excederá o prazo de 15 dias, contados da data da apresentação do documento para registro. 

Decorridos 30 dias e realizadas, no mínimo, 3 diligências, será averbado o resultado, positivo ou negativo, da notificação. 
(B) a primeira diligência não excederá o prazo de 15 dias, contados da data do registro do documento. Decorridos 30 dias e 

realizadas, no mínimo, 3 diligências para averbação do resultado positivo e 5 diligências para a averbação do resultado negativo. 
(C) a primeira diligência não excederá o prazo de 05 dias contados da data do registro do documento. Serão realizadas no 

mínimo 3 diligências para averbação do resultado positivo ou negativo. 
(D) a primeira diligência não excederá o prazo de 30 dias, contados da data da apresentação do documento para registro. 

Serão realizadas no mínimo 3 diligências para averbação do resultado positivo ou negativo. 
 
38. É requisito para o registro da transferência da sede de uma comarca para outra: 
(A) a apresentação de requerimento instruído com o original do contrato social e suas alterações já averbadas, com 

certidão de baixa do registro na comarca de origem. 
(B) a apresentação de requerimento instruído com o contrato social consolidado e certidão de baixa do registro na comarca 



de origem. 
(C) a apresentação de requerimento instruído com o original do contrato social e suas alterações já averbadas na unidade 

registral de origem. 
(D) a apresentação de requerimento instruído com certidão, de inteiro teor, dos atos registrados na unidade registral de 

origem. 
 
39. Uma Associação, desde 27.05.2003, data do fim dos mandatos dos primeiros administradores, encontra-se com a 

administração irregular, sem nenhum outro ato registral, em especial no que concerne às eleições das diretorias que sucederam a 
primeira. Agora, depois de longo período, pretende averbar a ata da assembleia geral por meio da qual, dentre outras 
deliberações, elegeu a nova diretoria, sem elo de continuidade entre a composição da última diretoria regular e a que ora se 
apresenta. Diante do citado documento, o Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas deve 

(A) elaborar nota de devolução, exigindo que os interessados publiquem edital para convocar os antigos administradores 
para a eleição da nova diretoria. Caso fique comprovado que estes não compareceram à assembleia, a eleição da nova 
administração poderá ser averbada. 

(B) averbar a ata de assembleia, tendo em vista que, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não é aplicável o princípio da 
continuidade, sendo este um princípio aplicável somente ao Registro de Imóveis. 

(C) negar a averbação da assembleia, indicando aos interessados que devem acionar o Juiz Corregedor Permanente para 
nomeação de um administrador provisório. 

(D) negar a averbação da assembleia, indicando aos interessados que devem acionar a via jurisdicional para nomeação de 
um administrador provisório. 

 
40. Quais os requisitos necessários para o preenchimento do livro índice das pessoas jurídicas no caso de registro de 

sociedades, com base nas Normas de Serviço da Corregedoria do Estado de São Paulo? 
(A) O nome da pessoa jurídica, o respectivo CNPJ, o nome completo e o CPF dos sócios e dos administradores. 
(B) O nome da pessoa jurídica, o nome completo dos sócios e dos administradores, com a indicação de sua nacionalidade, 

estado civil, profissão, endereço, identidade e CPF, se pessoas físicas, e o nome, endereço e CNPJ, se pessoas jurídicas, bem 
como a quantidade de quotas e o valor da participação no capital social. 

(C) O nome da pessoa jurídica, o nome completo dos sócios e o CPF, se pessoas físicas, ou o nome e o CNPJ se pessoas 
jurídicas. 

(D) O nome da pessoa jurídica e o respectivo CNPJ. 
 
41. A partir de qual momento já é possível o registro da venda e compra da unidade futura de condomínio edilício? 
(A) A partir do registro da incorporação do condomínio. 
(B) A qualquer momento, mesmo sem o registro da incorporação ou da especificação, desde que conste do título que a 

venda se trata de unidade futura e seja indicado o número desta. 
(C) A qualquer momento, mesmo sem o registro da incorporação ou da especificação, desde que conste do título a fração 

ideal que vincule a unidade futura. 
(D) A partir do registro da especificação de condomínio. 
 
42. Com base nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, qual é o Registro Público 

competente das escrituras de pacto antenupcial? 
(A) No Livro E, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca em que os cônjuges tiveram o seu 

primeiro domicílio. 
(B) No Livro 03 – Registro Auxiliar, do Registro de Imóveis da comarca em que os cônjuges tiveram o seu primeiro 

domicílio. 
(C) No Livro 03 – Registro Auxiliar, do Registro de Imóveis da comarca em que os cônjuges têm ou tiverem seu último 

domicílio. 
(D) No Livro E, do Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca onde foi realizado o casamento. 
 
43. Ocorrida a transmissão do domínio de um confrontante de imóvel que se encontra em procedimento de retificação 

administrativa prenotado em Cartório, verificando o Oficial que o atual proprietário não manifestou sua ciência, deve 
(A) elaborar nota devolutiva, informando a mudança de titularidade do confrontante. 
(B) intimar o requerente e o profissional que assinou a planta e o memorial descritivo, a fim de se manifestarem no prazo de 

05 dias. 
(C) averbar a retificação administrativa sem a notificação do novo proprietário do imóvel confrontante, tendo em vista a 

prioridade da sua prenotação. 
(D) notificá-lo do procedimento para que se manifeste em 15 dias. 
 
44. Considerando o teor do artigo 1393 do CC “Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode 

ceder-se por título gratuito ou oneroso”. 
Na qualificação registral de uma escritura de venda e compra, onde a propriedade plena de um imóvel pertencente a João foi 

alienada da seguinte forma a nua propriedade para Henrique e o usufruto para Leopoldo, o Oficial deve 
(A) registrar a escritura somente quanto à nua propriedade, aplicando o princípio da cindibilidade. 
(B) registrar a escritura, tendo em vista que o artigo 1393 do Código Civil só é aplicável aos direitos reais de usufruto já 

constituídos por meio de seu registro. 
(C) elaborar nota de devolução fundamentada no artigo 1393 do Código Civil, expondo que o usufruto não pode ser 

alienado e que a escritura pode ser retificada para que o exercício do usufruto seja transmitido a título gratuito. 
(D) elaborar nota de devolução fundamentada no artigo 1393 do Código Civil. 
 
45. Foi apresentado, para registro, instrumento particular de distrato social devidamente registrado na Junta Comercial, no 



qual uma empresa transfere imóvel de seu patrimônio aos sócios. Na qualificação deste título, o Oficial deve 
(A) registrar o título, tendo em vista que todos os instrumentos particulares registrados na Junta Comercial têm acesso ao 

registro imobiliário. 
(B) averbar o distrato social, tendo em vista que a transferência de imóvel de volta ao patrimônio dos sócios não se 

caracteriza como transmissão de propriedade sujeita a registro, sendo assim desnecessária a instrumentalização por escritura 
pública. 

(C) elaborar nota de devolução, exigindo escritura pública, com fundamento no artigo 108 do Código Civil. 
(D) elaborar nota de devolução, exigindo escritura pública, com fundamento na inaplicabilidade do Art. 64, da Lei n.º 

8.934/94, para todos os casos de registro de transmissão de propriedade. 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
46. Com relação às formas de controle de constitucionalidade, é correto afirmar que 
(A) o controle difuso de constitucionalidade é exercido por todos os componentes do Poder Judiciário. 
(B) o controle concentrado de constitucionalidade é efetuado em todos os graus de jurisdição, por juízes e Tribunais. 
(C) o controle concentrado de constitucionalidade é efetuado por qualquer integrante do Poder Judiciário. 
(D) o controle difuso de constitucionalidade é exercido apenas por uma Corte de cúpula do Poder Judiciário. 
 
47. A Constituição Federal protege a casa do indivíduo, considerando-a asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar 

sem o consentimento do morador. Tal afirmação está 
(A) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, inclusive durante a noite, por determinação judicial. 
(B) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses de 

flagrante relacionado a crime hediondo ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
(C) totalmente correta. 
(D) parcialmente correta, visto que a própria Constituição Federal prevê as seguintes exceções a essa regra: hipóteses de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
 
48. Assinale a alternativa em plena harmonia com a Constituição Federal no que tange a direito dos trabalhadores urbanos 

e rurais: 
(A) seguro-desemprego em qualquer hipótese. 
(B) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. 
(C) remuneração pelo serviço extraordinário, que deve ser pelo menos um terço superior à do normal. 
(D) irredutibilidade do salário, nunca admitida sua diminuição. 
 
49. Assinale a alternativa correta. 
(A) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há 

pelo menos dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 
(B) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 

países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 
(C) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que eles 

estejam a serviço de seu país. 
(D) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 

repartição brasileira competente ou venham a residir da República Federativa do Brasil e optem, no prazo de um ano, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

 
50. A organização político-administrativa brasileira compreende: 
(A) apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, todos autônomos, nos termos da 

Constituição Federal. 
(B) apenas a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
(C) apenas a União e os Estados, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
(D) apenas a União, os Estados e o Distrito Federal, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal. 
 
51. Assinale a alternativa correta com relação ao Supremo Tribunal Federal. 
(A) Possui a competência de processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura sejam 

direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou 
sejam direta ou indiretamente interessados. 

(B) Possui a competência para a homologação de sentenças estrangeiras e para a concessão de exequatur às cartas 
rogatórias. 

(C) Os Ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha 
pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

(D) É composto de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de 
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

 
52. A política de desenvolvimento urbano, de acordo com a Constituição Federal, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 

(A) É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e 



territorial urbana progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurado o valor real da indenização, sem os juros legais. 

(B) As desapropriações de imóveis urbanos, como regra geral, serão feitas com prévia e justa indenização mediante 
entrega ao expropriado de títulos da dívida pública. 

(C) O Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, a ser aprovado pela Câmara 
Municipal, é sempre obrigatório. 

(D) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no Plano Diretor. 

 
53. A previdência social, de acordo com a Constituição Federal, será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, fixadas, dentre outras, 
as seguintes regras: 

(A) todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados de acordo 
com a variação do maior índice vigente no período de um ano, na forma de lei complementar, esta revista a cada dois anos. 

(B) a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor médio dos proventos pagos no decorrer do 
ano de referência, na forma da lei. 

(C) para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 
na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei. 

(D) é permitida a filiação ao regime geral de previdência social, como segurado facultativo, de pessoa participante de 
regime próprio de previdência. 

 
54. O artigo 226 da Constituição Federal, com seus parágrafos, fixa os elementos gerais atinentes à família, considerada 

base da sociedade e que deve receber especial proteção do Estado. Com relação a essa disposição constitucional, é correto 
afirmar que: 

(A) o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos 
expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos, exigências expressamente previstas na Constituição 
Federal. 

(B) o casamento é civil e gratuita a celebração. 
(C) o casamento religioso nunca tem efeito civil. 
(D) para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável superior a cinco anos de duração como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
 
55. Com relação à Constituição brasileira de 1891, é correto afirmar que 
(A) previa a divisão em quatro poderes, a exemplo do período imperial. 
(B) foi outorgada pelo Presidente Deodoro da Fonseca, sem prévia aprovação por uma assembleia constituinte. 
(C) adotou o sistema de governo consubstanciado no parlamentarismo. 
(D) adotou a República Federativa como formas de governo e de Estado. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
56. A respeito do serviço público, é correto afirmar: 
(A) por outorga do serviço público, entende-se a alienação da atividade que ocorre em favor de particulares ou por meio de 

concurso público, na hipótese das atividades notariais e de registro, ou por licitação nos demais casos. 
(B) a titularidade do serviço é sempre do Estado, apenas a execução é que pode, nos casos permitidos ou determinados 

pela Constituição Federal, ser assumida por um particular. 
(C) há serviços públicos cuja titularidade é compartilhada com particulares por expressa determinação Constitucional, tal 

como a educação, saúde, previdência social e assistência social, quer dizer, mantém-se a natureza de serviços públicos mesmo 
quando ofertados por particulares; são os denominados serviços públicos não privativos do Estado. 

(D) a titularidade do serviço pode ser transferida a particulares, é a denominada privatização do serviço público. 
57. Sobre o Direito Administrativo Sancionador, é correto afirmar: 
(A) observa o princípio da tipicidade e disciplina as relações de sujeição especial, a exemplo do vínculo entre os poderes 

concedente e o concessionário, e processos disciplinares; por outro lado, as relações de sujeição geral não se submetem ao 
Direito Administrativo Sancionador, mas sim a regime jurídico próprio. 

(B) presenciado pelo agente público competente, ao julgamento do processo administrativo, o cometimento da infração 
administrativa, o seu testemunho deve ser exposto, sem prejuízo da oitiva do acusado e das testemunhas por ele eventualmente 
arroladas, e ainda ponderado por ocasião da decisão proferida. 

(C) deve observar o princípio da tipicidade quanto à definição das infrações administrativas, e incide tanto nas relações 
jurídicas de sujeição geral quanto nas relações de sujeição especial. 

(D) não se admite, em processos disciplinares, a denominada motivação per relationen, isto é, que um ato encampe a 
fundamentação de outro ato previamente praticado, a exemplo do acolhimento de parecer prévio, pois o dever constitucional de 
motivação dos atos administrativos impõe a obrigatoriedade ao agente público de motivar cada ato isoladamente considerado, 
independentemente da sequência procedimental na qual ele se insere. 

 
58. Sobre a teoria geral da improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. 
(A) Existe uma relação de subsunção entre os tipos de improbidade administrativa previstos como enriquecimento ilícito 

(art. 9.º da Lei n.º 8.429/92), prejuízo ao erário (art. 10) e violação aos princípios da Administração Pública (art. 11), portanto, 
praticado um ato que abstratamente considerado qualifica os três tipos, deve-se imputar apenas o mais grave, o enriquecimento 
ilícito. 



(B) Improbidade administrativa é sinônimo de imoralidade administrativa. 
(C) A culpa é considerada possível à caracterização tanto do tipo infracional de prejuízo ao erário quanto ao de violação dos 

princípios da Administração Pública. 
(D) A prática de um ato, que simultaneamente tipifique improbidade administrativa e crime, implica em suspender a ação de 

improbidade até o julgamento definitivo da ação penal. 
 
59. Sobre a teoria da responsabilidade patrimonial do Estado, pode-se afirmar: 
(A) a responsabilidade patrimonial do Estado incide em relação a atos e fatos submetidos à função administrativa, o que 

exclui, portanto, a função legislativa em razão de as normas editadas serem gerais e abstratas, salvo quando uma lei é 
promulgada para tratar de uma situação jurídica específica porque, neste caso, equipara-se, em conteúdo, a um ato 
administrativo. 

(B) excludentes de responsabilidade, tais como força maior ou culpa exclusiva de terceiro, são irrelevantes à 
responsabilização do Estado porque prevalece a incidência da denominada teoria do risco integral. 

(C) há responsabilidade do Estado, ou de quem exerce em seu nome uma função pública, mesmo diante de atos lícitos, 
desde que o dano causado não afete indistintamente a toda sociedade, e sim a uma pessoa ou a um grupo determinável, e que o 
prejuízo reclamado não se possa qualificar como razoável pelo convívio em sociedade. 

(D) a responsabilidade do Estado por atos praticados por agentes privados que exercem a função pública por delegação é 
solidária, e caso indenize o particular, em relação a quem se reconhece judicialmente o dever de reparar o dano, deve o Estado, 
em ato subsequente, exercer o direito de regresso, desde que comprove a culpa do agente. 

 
60. A respeito do mandado de segurança, assinale a alternativa correta. 
(A) A competência para processar e julgar o mandado de segurança contra atos de registradores e notários é exclusiva, em 

primeiro grau, do Juiz Corregedor Permanente, e, em grau de recurso, a competência é do Corregedor Geral de Justiça. 
(B) Por serem os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, nos termos do art. 236 da Constituição 

Federal, não é possível a impetração de mandado de segurança contra notários e registradores. 
(C) A impetração do mandado de segurança contra o titular de uma serventia extrajudicial tem por pessoa jurídica 

interessada, e, portanto, apta a ingressar como litisconsorte passivo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
(D) É possível a sua impetração contra atos de notários e registradores no que se referem às funções públicas delegadas, 

ainda que exista em trâmite um procedimento administrativo junto ao Corregedor permanente provocado pelo mesmo impetrante. 
 
61. Em relação ao regime jurídico-administrativo, pode-se afirmar que 
(A) o princípio da motivação define-se por exigir que todo e qualquer ato no exercício de uma função pública contenham um 

motivo. 
(B) o princípio da finalidade não é previsto expressamente no art. 37 da Constituição Federal, de tal sorte, não se pode 

compreendê-lo como norma jurídica que compõe o regime jurídico-administrativo. 
(C) o princípio da proporcionalidade pode ser definido como a exigência de que as medidas e ações do administrador 

público observem padrões éticos prescritos no ordenamento jurídico. 
(D) o princípio da publicidade, ou dever de transparência, decorre do regime republicano, pois o Brasil define-se 

juridicamente como uma república federativa, o que significa dizer que todo aquele que exerce função pública deve prestar contas 
de suas atividades à sociedade. 

 
62. A Administração Pública, em razão da recente emissão de uma certidão de dívida ativa contra um contribuinte, e porque 

se encontra na iminência de distribuição de uma ação de execução fiscal, envia solicitação ao Cartório de Registro de Imóveis de 
bloqueio da matrícula de imóvel do respectivo contribuinte. 

Exposta essa situação, assinale a alternativa correta. 
(A) Não se pode acusar a Administração Pública de desvio de finalidade porque lhe compete a satisfação dos créditos 

constituídos, no entanto, a situação relatada é ilegal porque apenas por determinação judicial é que poderia haver o respectivo 
bloqueio. 

(B) Houve desvio de finalidade por parte da Administração Pública ao praticar atos incompatíveis com os fins que poderia 
alcançar nos termos de suas competências públicas. 

(C) A Administração Pública cumpre com o regime jurídico-administrativo; a única restrição que existe é mesmo a 
necessidade de o bloqueio fundamentar-se em decisão judicial, por isto é que se torna passível de invalidação no caso concreto. 

(D) A Administração Pública agiu corretamente porque ponderou os interesses em conflito – o seu direito de crédito e o 
direito de propriedade do contribuinte – e concluiu pela necessidade da medida descrita em razão dos interesses que ela 
representa, isto é, o interesse público. 

 
63. Os artigos 25 e 27 da Lei n.º 8.935/94 tratam de incompatibilidades e impedimentos dos serviços notariais e de registro. 

Especificamente o art. 25 dispõe: “O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da 
intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão”, e o art. 27: “No 
serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu interesse, ou de 
interesse de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau”. 

Sobre o regime jurídico administrativo previsto na Constituição Federal, é possível afirmar em relação a essas normas 
referidas que 

(A) o art. 25 visa proteger, primordialmente, o princípio da eficiência, e o art. 27 versa sobre os princípios da impessoalidade 
e da moralidade administrativa. 

(B) o art. 25 refere-se principalmente à aplicação concreta do princípio da finalidade, e o art. 27 cuida do princípio da 
moralidade administrativa. 

(C) os arts. 25 e 27 prestigiam a proteção do princípio da boa-administração. 
(D) os arts. 25 e 27 refletem, primordialmente, os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 
 



64. O art. 23 da Lei n.º 8.935/94 afirma que a responsabilidade civil independe da criminal. Isso significa afirmar: 
(A) a Lei n.º 8.935/94 não exaure as instâncias de responsabilidade. Há ainda a responsabilidade administrativa que 

igualmente não se submete às demais, portanto, a existência de processo crime ou de processo civil de indenização não 
suspende a instauração, prosseguimento e julgamento do processo administrativo disciplinar. 

(B) o processo administrativo disciplinar submete-se apenas ao processo criminal, enquanto não julgado definitivamente 
este último, aquele não pode ser decidido. 

(C) há uma gradação de responsabilidade, primeiro a criminal, depois a civil e, por último, a administrativa, de modo que se 
houver a condenação na primeira esfera não se justificam as demais, ou se ocorrer a condenação apenas no processo civil 
restará prejudicado o processo administrativo. 

(D) afirma-se, por este tratamento legislativo, a submissão do processo administrativo disciplinar às demais instâncias; 
portanto, se houver a instauração de processo criminal ou civil juntamente com o processo administrativo disciplinar é possível o 
regular prosseguimento deste último, mas o julgamento deve aguardar a solução definitiva do outro feito em curso, seja ele o civil 
ou o criminal. 

 
65. Sobre o controle judicial dos serviços notariais e de registro, assinale a alternativa correta. 
(A) Incide sobre toda a gestão do serviço, seja em relação aos atos tipicamente notariais e de registro, seja em relação à 

administração de pessoal do Cartório, a exemplo da distribuição de tarefas entre os empregados e orientação de execução da 
atividade. 

(B) Limita-se à denominada “jurisdição voluntária” junto ao Juiz Corregedor Permanente, e não pode ocorrer em ação sob a 
jurisdição comum. 

(C) Incide sobre todas as atividades notariais e de registro, ainda que fundadas em conceitos jurídicos vagos, pois mesmo 
que se fundamentem em informações técnicas, ainda assim é possível aferir se houve correção na prática do ato. 

(D) Limita-se a aferir se o notário e o registrador respondem fundamentalmente aos pedidos formulados, pois o que se 
decide, por ser fundado em elementos técnicos, não se sujeita à interferência do Judiciário. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
66. Por impostos e contribuições sociais, entende-se: 
(A) Os tributos são criados por lei, já as contribuições sociais podem ser criadas por decreto federal. 
(B) Os impostos estão sujeitos ao princípio da anterioridade, e as contribuições sociais podem ser cobradas trinta dias após 

a sua criação oficial. 
(C) Os impostos são prestações compulsórias derivadas de serviços gerais prestados pelo estado, já as contribuições 

sociais não são compulsórias e dependem da variação da dívida pública federal. 
(D) Impostos são prestações compulsórias desvinculadas de qualquer atividade prestada pelo estado, já as contribuições 

sociais destinam-se a viabilizar a atuação do ente federativo na área social. 
 
67. Consoante a Constituição Federal, entre os impostos cuja competência tributária é dos Estados-membros, estão: 
(A) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, impostos extraordinários, imposto 

sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação, e imposto sobre a propriedade de 
veículos automotores. 

(B) imposto sobre propriedade de veículos automotores, imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços 
de transporte e de comunicação, e o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. 

(C) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, impostos extraordinários, e o imposto 
sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação. 

(D) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, imposto de renda estadual, e o 
imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte e de comunicação. 

 
68. A taxa pode ser instituída para 

I. contraprestação financeira ao poder de polícia; 
II. contraprestação financeira ao serviços públicos indivisíveis; 

III. contraprestação financeira a serviços públicos específicos e divisíveis; 
IV. contraprestação financeira a empresas particulares de serviços como ensino, segurança e outros; 
V. equilibrar o orçamento público. 

Em relação às afirmações supra, pode-se afirmar que apenas 
(A) I e IV estão corretas. 
(B) III e V estão corretas. 
(C) I e III estão corretas. 
(D) I e II estão corretas. 
 
69. No tocante às isenções tributárias, é correto afirmar: 
(A) elas somente podem ser revogadas em caso de calamidade pública ou guerra. 
(B) as isenções condicionais e incondicionais não podem ser revogadas antes de, pelo menos, noventa dias. 
(C) elas podem ser revogadas a qualquer momento, observado o princípio da anualidade. 
(D) as isenções incondicionais podem ser revogadas, mas as condicionais, se por prazo certo, não podem. 
 
70. Na conferência de imóveis no capital social de sociedades anônimas, pode-se afirmar: 
(A) há isenção do imposto inter vivos, observadas as condições legais. 
(B) incide imposto inter vivos calculado sobre o montante do capital aumentado. 
(C) incide imposto inter vivos calculado sobre o valor venal do imóvel. 
(D) incide imposto inter vivos calculado sobre o montante do capital social. 



 
71. No cancelamento de registro de associação civil, o oficial do Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas deve 

exigir, entre outras, a seguinte certidão: 
(A) certidão negativa conjunta de débitos de Tributos Federais, expedida pela Justiça Federal.  
(B) certidão de regularidade perante o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal. 
(C) certidão negativa do Fisco Estadual. 
(D) certidão negativa da Secretaria Municipal de Finanças ou órgão equivalente. 
 
DIREITO CIVIL 
 
72. Assinale a alternativa correta. 
(A) Na aquisição originária do domínio, não há qualquer relação negocial ou obrigacional entre o adquirente e o proprietário, 

de modo que a propriedade é adquirida sem os vícios originários que existiam sobre ela, ao passo que, na aquisição derivada, 
existe um vínculo jurídico causal entre o proprietário e o adquirente. 

(B) O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se 
não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade da União; 
presumir-se-á de modo absoluto a intenção de abandonar, quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer 
os ônus fiscais.  

(C) De acordo com o sistema jurídico brasileiro, adquire-se a propriedade imobiliária por meio do registro do título de 
transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis, da acessão, da usucapião, da escritura pública e da transmissão 
automática dos direitos hereditários (princípio da saisine). 

(D) Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à 
constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a cinquenta vezes o maior 
salário mínimo vigente no País. 

 
73. O encargo, nos negócios jurídicos, 
(A) tem o efeito, sempre, de suspender a aquisição e o exercício do direito. 
(B) salvo disposição em contrário, suspende só o exercício do direito, enquanto permanecer pendente, mas não a sua 

aquisição pelo titular. 
(C) não suspende nem a aquisição e nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto ao negócio jurídico, 

pelo disponente, como condição suspensiva. 
(D) mesmo sendo ilícito ou impossível, não invalida o negócio, quando constituir o motivo determinante da liberalidade. 
 
74. Assinale a alternativa correta. 
(A) Mesmo após a vigência da legislação que instituiu o sistema matricular e sua consequente continuidade, é possível, 

atualmente, formalizar o ato de transcrição em decorrência da usucapião de bem imóvel. 
(B) O sistema jurídico nacional não admite o ajuizamento de ação publiciana, definida como uma espécie de ação 

reivindicatória sem título, disponível em favor do possuidor ad usucapionem que já adquiriu originariamente a propriedade pelo 
decurso do prazo de usucapião, porém ainda não obteve a declaração judicial por sentença e, posteriormente, perdeu a posse 
para um terceiro. 

(C) Em relação ao princípio da legalidade e sobre os títulos submetidos ao sistema registrário, pode-se afirmar que a 
sentença de adjudicação compulsória, por ser fonte de mutação jurídico-real, pode ser classificada como título impróprio, ao 
passo que o mandado de penhora constitui título próprio. 

(D) A posse precária é imprestável para usucapião não porque é injusta, mas porque o precarista não tem animus domini, 
uma vez que reconhece a supremacia e o melhor direito de terceiro sobre a coisa; caso, porém, não reconheça ou deixe de 
reconhecer essa posição e revele isso de modo inequívoco e claro ao titular de domínio, para que este possa reagir e retomar a 
coisa, nasce, nesse momento, o prazo para usucapião, porque o requisito do elemento subjetivo (ânimo de dono) estará então 
presente. 

 
75. Se ambas as partes procederem com dolo na conclusão de um negócio jurídico, 
(A) nenhuma delas pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização, ainda que se trate de dolo meramente 

acidental. 
(B) só pode pedir-lhe a invalidação a parte que tiver agido com dolo acidental, contra a que tiver obrado com dolo essencial. 
(C) qualquer uma delas pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. 
(D) qualquer uma delas pode pedir-lhe a invalidação, mas a indenização só é cabível contra a parte que tiver agido com 

dolo essencial. 
 
76. Assinale a alternativa correta. 
(A) No condomínio edilício, as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, 

lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, 
podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, inclusive os abrigos para veículos, que sempre poderão ser 
alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, tendo em vista o caráter absoluto do direito de propriedade. 

(B) É obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição, total ou parcial, bem como sobre os 
prejuízos causados pelo furto de veículos ou de objetos no interior do condomínio, pois a responsabilidade civil se aproxima das 
regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e o condômino, ao alocar o veículo, transfere a sua guarda à administração, 
aplicando-se as regras do contrato de depósito. 

(C) Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, 
devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, a discriminação e individualização das unidades de propriedade 
exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, 
relativamente ao terreno e partes comuns e o fim a que as unidades se destinam. 



(D) Por não se tratar de obrigação propter rem, o adquirente de unidade autônoma do condomínio edilício não responde 
pelos débitos do alienante, devidos ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 

 
77. A respeito das pessoas jurídicas, conforme disposição expressa prevista no Código Civil, é correto afirmar: 
(A) em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, 

pode o juiz decidir, de ofício, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, mesmo quando não lhe couber intervir no 
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

(B) aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de 
acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação do Ministério Público, com 
recurso ao juiz. 

(C) no geral, as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, 
nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano apenas em caso de dolo 
ou fraude. 

(D) começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a formalização, por instrumento particular, do 
contrato social ou estatuto, uma vez que o registro, neste caso, é meramente declaratório. 

 
78. Em relação ao domicílio da pessoa natural, assinale a alternativa correta. 
(A) O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, 

o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. 
(B) O domicílio do preso é o local da sua última residência no país. 
(C) O domicílio do incapaz é o lugar em que for encontrado. 
(D) O domicílio do marítimo é o porto em que o navio estiver atracado. 
 
79. A respeito do pagamento, conforme disposição expressa prevista no Código Civil, é correto afirmar: 
(A) o pagamento feito por terceiro, com oposição do devedor, obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha 

meios para ilidir a ação. 
(B) o credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, quando for comprovadamente mais valiosa. 
(C) se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação oposta por 

terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, sem a possibilidade de 
regresso contra o credor. 

(D) o terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não 
se sub-roga nos direitos do credor. 

 
80. Em relação à evicção, assinale a alternativa correta. 
(A) A caracterização da evicção só se dará pela perda definitiva da propriedade por sentença judicial. 
(B) Não obstante à cláusula, que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto de receber o preço 

que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. 
(C) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, mas esta garantia não subsiste se a aquisição se tenha 

realizada em hasta pública. 
(D) Não podem as partes, nem por cláusula expressa, reforçar ou diminuir a responsabilidade pela evicção. 
 
81. Sobre o contrato de compra e venda, assinale a alternativa correta. 
(A) É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros suscetíveis de objetiva determinação, assim como 

ao arbítrio exclusivo de uma das partes. 
(B) Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do vendedor, e, a cargo do comprador, 

as da tradição. 
(C) Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta 

não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, 
não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. 

(D) Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência ou for 
condenado ao pagamento de quantia em dinheiro, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê 
caução de pagar no tempo ajustado. 

 
82. A propósito dos contratos, assinale a alternativa correta. 
(A) Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e 

danos. 
(B) A venda de ascendente a descendente é nula de pleno direito, ainda que hajam nela consentido, expressamente, os 

outros descendentes e o cônjuge do alienante. 
(C) Tanto a cláusula resolutiva expressa, quanto a tácita, para operarem os seus efeitos, dependem de interpelação judicial. 
(D) No contrato aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, se não vierem eles a existir, o contrato simplesmente 

se resolve, com o retorno das partes ao statu quo ante, ainda que um dos contratantes tenha assumido esse risco, em razão do 
princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer contratante. 

 
83. Sobre o instituto do casamento, assinale a alternativa correta. 
(A) Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade à qual 

incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de oito testemunhas, que com os 
nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até segundo grau. 

(B) A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes quatro testemunhas 
se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever, sob pena de nulidade do ato. 



(C) O casamento não pode ser realizado por procuração com poderes especiais, ainda que por instrumento público. 
(D) O suprimento judicial de idade é previsto em favor de pessoa sem idade núbil, em razão de gravidez ou para evitar a 

imposição de pena criminal, ao passo que o suprimento judicial do consentimento viabiliza o casamento de pessoa com idade 
núbil, em caso de denegação injusta de qualquer um dos pais, de ambos, ou do representante legal. 

 
84. Duas sendo as promessas de compra e venda sobre o mesmo imóvel, 
(A) é de se observar, à validade e prevalência delas, a respectiva ordem cronológica, em homenagem ao princípio prior in 

tempore, potior in jure. 
(B) ao Oficial registrador compete cancelar, de ofício, o registro da promessa de compra e venda mais moderna, e registrar 

a mais antiga, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. 
(C) produz efeitos, simplesmente, a que foi registrada no Ofício Imobiliário, devendo o outro promitente comprador exercer 

sua pretensão diretamente contra o promitente vendedor, pois nenhuma pretensão lhe assiste contra o Ofício Imobiliário. 
(D) produz efeitos aquela que foi registrada no Ofício Imobiliário, mas pode o outro promitente comprador averbar, na 

matrícula do imóvel, a pretensão que passa a ter contra o vendedor. 
 
85. Segundo disposição expressa do Código Civil, é correto afirmar: 
(A) Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, 

cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do 
menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha. 

(B) É anulável o pacto antenupcial se não for feito por escritura pública, e inexistente se não lhe seguir o casamento. 
(C) É admissível alteração do regime de bens, por meio de escritura pública, ressalvados os direitos de terceiros. 
(D) Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da 

comunhão universal. 
 
86. De acordo com previsão no Código Civil, assinale a alternativa correta. 
(A) O co-herdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado metade do preço, haver para si a quota 

cedida a estranho, se o requerer até em noventa dias após a transmissão. 
(B) A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na 

vigência da união estável, se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. 
(C) Por se tratar de bem móvel por equiparação, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-

herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública ou instrumento particular. 
(D) A renúncia da herança deve constar expressamente de declaração particular, instrumento público ou termo judicial. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
87. De acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar: 
(A) no curso das ações de usucapião e retificação de registro público, o juiz não pode determinar a remessa dos autos à 

unidade de serviço extrajudicial para requisitar informações sobre o imóvel objeto da demanda, dos titulares de direitos reais ou 
sobre outros aspectos registrários relevantes, ainda que haja Portaria editada pelo Juízo. 

(B) ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a caracterização do ato atentatório 
ao exercício da jurisdição autoriza o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, a aplicar ao 
responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a dez por cento do valor da 
causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será revertida 
em favor do credor. 

(C) considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato da parte que resiste injustificadamente às ordens judiciais ou às 
determinações proferidas pelo representante do Ministério Público. 

(D) as partes e todos aqueles que de qualquer forma participam do processo civil têm o dever de cumprir com exatidão os 
provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. 

 
88. Na ação renovatória de contrato de locação, desejando o proprietário exercer o direito de retomada do imóvel para seu 

próprio uso, deverá fazê-lo 
(A) mediante o ajuizamento, por dependência, de ação própria. 
(B) mediante pedido contraposto de retomada deduzido na própria contestação, dada a natureza dúplice da ação. 
(C) ajuizando ação própria, distribuída livremente. 
(D) por intermédio de reconvenção. 
 
89. Assinale a alternativa correta. 
(A) Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da execução sejam cientificados, por 

qualquer modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto e o credor com garantia real, 
dispensada a comunicação do credor com direito de penhora anteriormente registrada, que não seja de qualquer modo parte na 
execução. 

(B) O juiz, a requerimento da parte, poderá decretar o arresto dos bens do casal, nas ações de divórcio e de anulação de 
casamento, em caso de fundado receio de dilapidação, sendo possível a efetivação da averbação na respectiva serventia 
imobiliária. 

(C) Denomina-se averbação premonitória a possibilidade conferida ao exequente de, no ato da distribuição ou início da fase 
de cumprimento de sentença, obter certidão comprobatória do ajuizamento ou instauração da execução, com identificação das 
partes e valor da causa, para fins de registro público, sendo presumida a fraude à execução na alienação ou oneração de bens 
efetuada após a formalização do ato junto à unidade de serviço extrajudicial. 

(D) A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exequente, sem prejuízo da 
imediata intimação do executado (art. 652, § 4.º), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a 



respectiva inscrição no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, no prazo legal de 05 dias, 
sob pena de cancelamento da constrição. 

 
90. Sobre as ações possessórias, assinale a alternativa correta. 
(A) Não é lícito ao autor cumular o pedido possessório com o de condenação em perdas e danos. 
(B) Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 15 (quinze) dias 

subsequentes, a citação do réu para contestar a ação. 
(C) De acordo com o princípio da fungibilidade, a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que 

o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados. 
(D) É vedado ao réu, ao apresentar contestação na ação de reintegração de posse, demandar proteção possessória em 

face do autor, sob a alegação de que foi esbulhado, tendo em vista que tal pretensão deve ser veiculada por meio de 
reconvenção. 

 
DIREITO PENAL 
 
91. Assinale a alternativa correta. 
(A) O Oficial de Registro Civil e Tabelião podem ser sujeitos passivos primários do crime de desacato. 
(B) O Oficial de Registro e o Tabelião não podem ser sujeitos passivos do crime de desacato. 
(C) O Oficial de Registro e o Tabelião não podem ser sujeitos do crime de desacato. 
(D) O Oficial Registrador e o Tabelião podem ser sujeitos passivos secundários do crime de desacato. 
 
92. A consumação do crime de Falso Reconhecimento de Firma ou Letra se dá quando 
(A) o pagamento do ato de reconhecimento é realizado. 
(B) o respectivo documento é utilizado por qualquer pessoa. 
(C) o respectivo documento é entregue a quem possa fazer dele o mau uso. 
(D) o reconhecimento é realizado. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
93. Se o Prefeito Municipal de uma cidade do Estado de São Paulo comete um crime de homicídio na cidade de Recife, 

Estado de Pernambuco, é competente para o julgamento da causa o 
(A) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
(B) Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
(C) Tribunal do Júri do Foro da Comarca da cidade, onde o autor do referido crime figura como Prefeito Municipal. 
(D) Tribunal do Júri do Foro da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco. 
 
DIREITO COMERCIAL 
 
94. As sociedades empresariais regulares, no Direito Brasileiro, podem adotar os seguintes tipos: 
(A) sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita por ações, sociedade limitada, sociedade de propósito 

específico, sociedade por ações. 
(B) sociedade em nome coletivo, sociedade em comum, sociedade cooperativa, sociedade limitada, sociedade por ações. 
(C) sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e comandita por ações, sociedade limitada, sociedade 

por ações. 
(D) sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e por ações, sociedade limitada, 

sociedade por ações. 
 
95. Em matéria de títulos de crédito, segundo o Código Civil, o título nominativo pode ser transferido 
(A) por endosso, desde que contenha o nome do endossatário. 
(B) somente se tiver anuência do devedor principal. 
(C) somente se tiver anuência de todos os coobrigados. 
(D) somente mediante cessão civil, sem efeitos cambiais. 
 
96. Assinale a alternativa correta. 
(A) A responsabilidade dos sócios na sociedade limitada vai até o montante do capital social; isso significa que em qualquer 

hipótese serão eles convocados para repor o capital social até o valor declarado no contrato social. 
(B) Ao dar um aval, o avalista garante a obrigação cambiária mesmo que a obrigação avalizada seja nula. 
(C) A declaração antenupcial do empresário deve ser arquivada somente no registro público do comércio, a cargo das 

Juntas Comerciais. 
(D) O empresário individual devidamente registrado na Junta Comercial competente torna-se uma pessoa jurídica. 
 
97. Segundo a legislação civil em vigor, no que diz respeito à empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), é 

incorreto afirmar: 
(A) a pessoa natural que constituir EIRELI somente poderá ter duas empresas dessa modalidade. 
(B) aplicam-se à EIRELI, subsidiariamente, as regras da sociedade limitada. 
(C) ela pode usar tanto de firma quanto de denominação social, seguida da designação EIRELI. 
(D) tem o capital subscrito inteiramente por uma única pessoa e a responsabilidade dela vai até o limite do capital social. 
 
98. Ao lavrar uma escritura em que compareça como outorgante uma sociedade anônima, no tocante à representação, o 

notário deve observar: 



I. se o acionista controlador autorizou a prática do ato pela sociedade; 
II. se a reunião de diretores, regularmente convocada, autorizou a prática do ato a ser formalizado na escritura; 

III. a quem os estatutos sociais outorgam poderes de representação da sociedade para a prática do ato; 
IV. quem foi eleito na assembleia competente como representante da companhia. 

Em relação a tais assertivas, é correto afirmar: 
(A) apenas II está correta. 
(B) apenas I está correta. 
(C) apenas III e IV estão corretas. 
(D) I, II, III e IV estão corretas. 
 
99. Para constituir uma subsidiária integral de uma sociedade anônima, além das demais formalidades, é necessário 
(A) apenas arquivar a ata da assembleia geral da sociedade anônima que criou a subsidiária integral, com cópia dos 

estatutos sociais e da ata de eleição da diretoria. 
(B) o notário lavrar uma ata notarial, comparecendo na assembleia geral dos acionistas que deliberar sobre a criação da 

subsidiária integral. 
(C) lavrar a ata da assembleia geral que deliberou a constituição da subsidiária integral, dando-lhe, pois, pública forma e 

transcrevendo o estatuto social. 
(D) lavrar uma escritura de constituição da subsidiária integral após verificação dos poderes dos representantes legais e sua 

conformidade com o estatuto. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
100. A Relação Anual de Informações Sociais – RAIS deverá ser preenchida pelas empresas, contendo elementos 

destinados a suprirem as necessidades de controle, estatística e informações das entidades governamentais da área social. Ela 
deverá conter as informações periodicamente solicitadas pelas instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda, Trabalho, 
Interior e Previdência e Assistência Social. 

Os Notários e Registradores como empregadores estão obrigados a declarar a RAIS? 
(A) Sim. Eles estão obrigados a declarar a RAIS, e, se não mantiveram empregados durante o ano-base, deverão 

entregar a RAIS negativa. 
(B) Eles estão obrigados a declarar a RAIS, desde que tenham prepostos celetistas. 
(C) Não. Eles não são considerados empresa, pois o vínculo contratual com os prepostos é efetuado com a pessoa física 

do Notário ou do Registrador. 
(D) Sim. Eles estão obrigados a declarar a RAIS, a partir de 11 vínculos, durante o ano-base, caso contrário, estão 

obrigados a entregar a RAIS negativa. 
 

VERSÃO 4 (GABARITO) 
 

1 - A 2 - D 3 - B 4 - B 5 - B 6 - C 7 - A 8 - C 9 - D 10 - B 

11 - B 12 - D 13 - A 14 - C 15 - C 16 - B 17 - D 18 - D 19 - A 20 - D 

21 - A 22 - B 23 - C 24 - A 25 - C 26 - C 27 - C 28 - D 29 - B 30 - D 

31 - A 32 - B 33 - A 34 - D 35 - B 36 - C 37 - A 38 - D 39 - D 40 - B 

41 - A 42 - C 43 - D 44 - B 45 - C 46 - A 47 - D 48 - B 49 - B 50 - B 

51 - A 52 - D 53 - C 54 - B 55 - D 56 - B 57 - C 58 - A 59 - C 60 - D 

61 - D 62 - B 63 - D 64 - A 65 - C 66 - D 67 - B 68 - C 69 - D 70 - A 

71 - B 72 - A 73 - C 74 - D 75 - A 76 - C 77 - B 78 - A 79 - D 80 - B 

81 - C 82 - A 83 - D 84 - C 85 - A 86 - B 87 - D 88 - B 89 - C 90 - C 

91 - D 92 - D 93 - A 94 - C 95 - A 96 - B 97 - A 98 - C 99 - D 100 - A 

 
 
CRITÉRIO PROVIMENTO (PROVA REALIZADA EM 01/06/2014) 
 
VERSÃO 01 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAL 
 
01. Quando o Oficial ou o Notário entra em gozo de férias 
(A) a referida circunstância deve ser comunicada à Corregedoria Geral da Justiça, com informação sobre o substituto que 

assumirá a delegação no período de seu afastamento. 
(B) não cabe qualquer tipo de comunicação sobre os afastamentos dos Notários e Registradores, tendo em vista que os 



serviços Notariais e de Registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. 
(C) a referida circunstância deve ser comunicada ao Juiz Corregedor Permanente, com informação sobre o substituto que 

assumirá a delegação no período de seu afastamento. 
(D) a referida circunstância deve ser comunicada à Corregedoria Geral da Justiça e essencialmente ao Juiz Corregedor 

Permanente. 
 
02. Quanto ao atendimento prioritário aos idosos, grávidas e portadores de necessidades especiais, é correto afirmar que 
(A) os usuários dos serviços devem ser atendidos por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas, 

portadores de necessidades especiais e os beneficiários da assistência judiciária gratuita, exceto no que se refere à prioridade de 
registro prevista em lei. 

(B) as pessoas portadoras de deficiências, os idosos com idade superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as 
acompanhadas por crianças de colo sempre terão atendimento prioritário, nos termos da Lei. 

(C) os usuários dos serviços devem ser atendidos por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas e 
portadores de necessidades especiais, exceto no que se refere à prioridade de registro prevista em lei. 

(D) os Serviços Notariais e de Registro deverão contar com balcão exclusivo para atendimento de idosos, grávidas e 
portadores de necessidades especiais. Havendo mais de uma pessoa nas circunstâncias mencionadas, os portadores de 
necessidades especiais serão atendidos prioritariamente. 

 
03. Na falta de previsão nas notas explicativas e respectivas tabelas, quando poderão ser cobradas as despesas 

pertinentes ao ato a ser praticado pelo notário ou registrador? 
(A) Quando autorizadas pelo Juiz Corregedor Permanente. 
(B) Quando autorizadas pela Corregedoria Geral da Justiça. 
(C) Não poderão ser cobradas até que seja publicada Lei que altere a Tabela, incluindo a nova despesa. 
(D) Quando o Notário ou o Oficial aplicar analogia a outro item existente para o cálculo do ato praticado. 
 
04. Com relação aos serviços notariais e de registro, é incorreto afirmar que eles são destinados a garantir: 
(A) autenticidade dos atos jurídicos. 
(B) publicidade dos atos jurídicos. 
(C) segurança dos atos jurídicos. 
(D) eficiência dos atos jurídicos. 
 
05. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, 

às seguintes penas: 
(A) advertência; repreensão; multa; suspensão por trinta dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
(B) repreensão; multa; suspensão por quarenta e cinco dias, prorrogável por igual período, e perda da delegação. 
(C) advertência; multa; suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
(D) repreensão; multa; suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
 
06. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade, exceto: 
(A) lavrar escrituras e procurações públicas. 
(B) autenticar fatos. 
(C) lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. 
(D) autenticar cópias. 
 
07. Assinale a alternativa incorreta, quanto à atividade desenvolvida pelo tabelião, para a consecução do ato notarial. 
(A) Atua na condição de assessor jurídico das partes. 
(B) Deve se orientar pelos princípios e regras de direito. 
(C) Atua de acordo com a práxis notarial. 
(D) Deve se orientar pela prudência e pelo acautelamento. 
 
08. Se o ato notarial solicitado for contrário ao ordenamento jurídico ou estiverem presentes fundados indícios de fraude à 

lei, de prejuízos às partes ou dúvidas sobre as manifestações de vontade, o tabelião deve 
(A) submeter a prática do ato ao juiz corregedor. 
(B) praticar o ato, com expressa observação dessas circunstâncias na escritura. 
(C) recusar, motivadamente, por escrito, a prática do ato. 
(D) praticar o ato nos termos solicitados pelas partes, pois não compete ao tabelião adentrar no mérito do negócio jurídico a 

ser formalizado. 
 
09. Quanto aos prepostos, é correto afirmar que 
(A) os escreventes poderão praticar todos os atos próprios do serviço, inclusive a abertura e encerramento de livros. 
(B) em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a 

critério do juiz corregedor. 
(C) dentre os substitutos, um deles será designado pelo juiz corregedor para responder pelo respectivo serviço nas 

ausências e nos impedimentos do titular. 
(D) os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes e auxiliares 

como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. 
 
10. O Tabelião de Notas, antes da lavratura de quaisquer atos, deve 
(A) verificar se as partes e os demais interessados acham-se munidos dos documentos necessários de identificação, bem 

como comprovante do CPF ou CNPJ e, se for o caso, certidão de casamento, que poderão ser apresentados em cópia autêntica. 



(B) exigir, no tocante às pessoas jurídicas participantes dos atos notariais, cópias de seus atos constitutivos, de eventuais 
alterações contratuais ou da respectiva consolidação societária, acompanhadas, conforme o caso, de certidão do Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, cujo prazo não poderá ser superior a seis meses, ou por ficha cadastral da 
Junta Comercial, a ser obtida via internet. 

(C) exigir os respectivos alvarás, para os atos que envolvam espólio, massa falida, herança jacente ou vacante, empresário 
ou sociedade empresária em recuperação judicial, incapazes, sub-rogação de gravames e outros que dependem de autorização 
judicial para dispor ou adquirir bens imóveis ou direitos a eles relativos, sendo que, para venda de menores incapazes o seu prazo 
deverá estar estabelecido pela autoridade judiciária. 

(D) conferir as procurações para verificar se obedecem à forma pública, se contêm poderes de representação para a prática 
do ato notarial e se as qualificações das partes coincidem com as do ato a ser lavrado, observando o devido sinal público e o 
prazo de validade da certidão, que não poderá exceder a 90 dias. 

 
11. Quanto aos requisitos que devem constar da escritura pública, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Menção aos documentos apresentados, que serão devolvidos às partes interessadas. 
(B) Dia, mês, ano e local em que foi lavrada, lida e assinada. 
(C) Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número do registro de identidade com menção ao órgão público expedidor 

ou do documento equivalente, número de inscrição no CPF ou CNPJ, domicílio e residência das partes e dos demais 
comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação, e 
expressa referência à eventual representação por procurador. 

(D) Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. 
 
12. Quanto à lavratura dos atos notariais, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Os atos notariais, redigidos obrigatoriamente na língua nacional, serão manuscritos, datilografados ou impressos nos 

livros de notas. 
(B) A escrituração far-se-á apenas em cor azul ou preta indelével. 
(C) Na escrituração dos livros, os números relativos à data da escritura e ao preço devem ser escritos por extenso. 
(D) Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional, ainda que o tabelião entenda o idioma em que se 

expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz, que 
tenha idoneidade e conhecimento bastantes. 

 
13. Sobre a lavratura dos atos notarias, assinale a alternativa correta. 
(A) O Tabelião de Notas, o substituto legal que lavrou escritura pública, as partes e as demais pessoas que compareceram 

a qualquer ato notarial assinarão somente na última página do instrumento. 
(B) Na ausência de assinatura de uma das partes, o Tabelião de Notas declarará incompleta a escritura e consignará as 

assinaturas faltantes. 
(C) Se a assinatura da parte for ilegível, deverá ser lançado, pelo próprio subscritor, o seu nome por extenso e de forma 

legível. 
(D) Pelo ato notarial incompleto não são devidos os emolumentos, restando proibido o fornecimento de certidão ou traslado, 

salvo ordem judicial. 
 
14. Assinale a alternativa incorreta. 
São considerados erros, inexatidões materiais e irregularidades, exclusivamente: 
(A) omissões e erros cometidos na transposição de dados constantes dos documentos exibidos para lavratura do ato 

notarial, em papel, microfilme ou documento eletrônico, independentemente de arquivamento. 
(B) erros de cálculo matemático. 
(C) omissões e erros referentes à descrição e à caracterização de bens individuados no ato notarial. 
(D) omissões e erros relativos aos dados de qualificação pessoal das partes e das demais pessoas que compareceram ao 

ato notarial, se provados por documentos oficiais. 
 
15. Se o negócio jurídico pretendido pelas partes disser respeito a bem imóvel cujo título anterior não estiver transcrito ou 

registrado na matrícula, o tabelião deve 
(A) evitar lavrar o ato, e somente fazê-lo se a parte insistir na lavratura, com a observação de que o interessado está ciente 

da situação e de seus efeitos jurídicos, bem como assuma a responsabilidade pelo registro dos atos anteriores. 
(B) recusar a lavratura da escritura. 
(C) lavrar a escritura normalmente. 
(D) lavrar a escritura, condicionando a expedição do traslado ao prévio registro do título anterior. 
 
16. Quanto à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, assinale a alternativa correta. 
(A) A aquisição será livre, independentemente de autorização ou licença, se o imóvel contiver área não superior a 3 (três) 

módulos (MEI), qualquer que seja a sua localização. 
(B) A aquisição de imóvel rural com área entre 3 (três) e 50 (cinquenta) módulos por pessoa física estrangeira residente no 

país dependerá de autorização do INCRA e, se a área territorial exceder a 20 (vinte) módulos, de assentimento prévio da 
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

(C) A pessoa física estrangeira residente no país (portadora de RNE) somente pode adquirir imóvel rural que não exceda a 
50 (cinquenta) módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua. 

(D) A aquisição de mais de um imóvel rural com área não superior a 3 (três) módulos por pessoa física estrangeira 
residente no país dependerá de autorização do INCRA. 

 
17. Quanto aos bens, nas escrituras de inventário, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Os semoventes serão indicados em número, espécies, marcas e sinais distintivos. 



(B) No caso de bem imóvel demolido, com alteração de cadastro de contribuinte, de número do prédio e de nome de rua, é 
necessário mencionar no título a situação antiga e a atual, mediante apresentação do respectivo comprovante. 

(C) A cada bem do espólio deverá constar o respectivo valor atribuído pelas partes, além do valor venal, quando imóveis ou 
veículos automotores. 

(D) Se bem imóvel descaracterizado na matrícula, por desmembramento ou expropriação parcial, o Tabelião de Notas deve 
exigir a prévia apuração do remanescente antes da realização da partilha. 

 
18. Quanto à ordem dos serviços em geral nas serventias de protesto, assinale a alternativa correta. 
(A) A Portaria disciplinando a jornada de trabalho para atendimento ao público deve regrar a forma como se dará o regime 

de plantão, até às 19:00 horas, para recepção dos títulos e documentos de dívida e das ordens judiciais de sustação de protesto. 
(B) Todos os títulos e documentos de dívida apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados 

dentro de vinte e quatro horas, obedecendo à ordem cronológica de entrada, sendo irregular, de qualquer modo, o lançamento no 
livro de protocolo depois de expedida a intimação. 

(C) O Tabelião de Protesto de Títulos deve prestar os serviços de modo eficiente e adequado, em local de fácil acesso ao 
público e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos, nos dias e horários definidos por meio de portaria 
do Corregedor Geral de Justiça, atento às peculiaridades locais e às seis horas diárias mínimas de atendimento ao público, e com 
observação do disposto na Seção V do Capítulo XIII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

(D) Não realizado o pagamento, não comunicada a sustação judicial do protesto e nem formalizada a desistência do pedido 
de protesto de títulos e outros documentos de dívida formalmente regulares, o protesto deve ser lavrado no último dia do tríduo 
legal, concluindo-se até às 19:00 horas do mesmo dia o procedimento de lavratura, registro e expedição do instrumento do 
protesto. 

 
19. Não se pode(m) protestar: 
(A) por falta de pagamento, a letra de câmbio contra o sacado não aceitante. 
(B) os títulos de crédito, bem como os documentos de dívida qualificados como títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais. 
(C) o título de crédito emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente. 
(D) as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
20. Quanto ao local do protesto, assinale a alternativa correta. 
(A) Somente podem ser protestados os títulos, as letras e os documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças 

localizadas no território do município. 
(B) Quando não for requisito do título e não havendo indicação da praça de pagamento ou aceite, será considerada a praça 

do sacador ou credor. 
(C) Os títulos executivos judiciais podem ser protestados na localidade de tramitação do processo ou na de domicílio do 

devedor. 
(D) O protesto especial para fins falimentares será lavrado na praça indicada pelo credor/apresentante. 
 
21. É inadmissível o protesto facultativo de cheque quando evidenciado o abuso de direito por parte do apresentante. Entre 

as circunstâncias a seguir indicadas, qual delas não está elencada como indiciária de abuso de direito? 
(A) Cheques de valores irrisórios ou que sejam expressos em unidade monetária que não seja o Real. 
(B) Cheques devolvidos pelo banco sacado com fundamento nos motivos números 13, 23, 34 e 40, definidos pelo Banco 

Central do Brasil. 
(C) Indicação de endereço onde não reside o emitente, de modo a inviabilizar a sua intimação pessoal. 
(D) Apresentação dos cheques por terceiros que não sejam seus beneficiários originais. 
 
22. Quanto ao prazo do protesto, é correto afirmar: 
(A) no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, durante o qual haverá suspensão do expediente forense em razão do 

recesso de final de ano, o prazo do protesto será suspenso, voltando a fluir normalmente a partir do primeiro dia útil subsequente 
ao dia 6 de janeiro. 

(B) o prazo para tirada do protesto é de 3 (três) dias úteis, contados da intimação do devedor. 
(C) o protesto não será lavrado antes do prazo de 36 (trinta e seis) horas, contado da intimação do devedor. 
(D) quando a intimação for efetivada no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado 

no primeiro dia útil subsequente. 
 
23. Quais dos atos a seguir indicados não constarão da Central de Informações do Registro Civil – CRC? 
(A) Os registros lavrados no Livro A (Nascimento). 
(B) Os registros lavrados no Livro B-Auxiliar (Casamento Religioso Para Efeitos Civis). 
(C) Os registros lavrados no Livro C-Auxiliar (Registro de Natimortos). 
(D) Os registros lavrados no Livro E (União Estável, Interdição, Ausência, Emancipação, Transcrições de Nascimento, 

Casamento e Óbito). 
 
24. Quanto ao Registro Civil das Pessoas Naturais, assinale a alternativa correta. 
(A) Antes de proceder ao assento de óbito de pessoa de menos de 1 (um) ano, o Oficial verificará se houve registro de 

nascimento, o qual, se inexistente, será previamente feito, no mesmo Registro Civil das Pessoas Naturais competente para a 
lavratura do assento de óbito. 

(B) O registro do contrato da união estável será lavrado no Livro “B”, pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da 
Sede, ou onde houver, no 1.º Subdistrito da Comarca em que os companheiros têm ou tiveram seu último domicílio. 

(C) O registro das sentenças de declaração de morte presumida será feito no Livro “C” do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do 1.º Subdistrito da Comarca onde o ausente teve seu último domicílio. 

(D) Serão registradas no Livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1.º Subdistrito da Comarca, com relação aos 



menores nela domiciliados, emancipação por concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público 
ou particular, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do Juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos 
completos. 

 
25. Quanto ao livro de registro de casamento, é correto afirmar que 
(A) o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais comunicará, dentro de 05 (cinco) dias, o lançamento da averbação ao 

tabelião que lavrou a escritura de separação ou divórcio consensuais mediante ofício sob registro postal. 
(B) será averbada a sentença de nulidade ou de anulação de casamento, declarando-se a data em que o Juiz a proferiu, a 

sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. 
(C) as sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso com efeito 

suspensivo, devendo constar tal circunstância do mandado judicial. 
(D) o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais comunicará, dentro de 05 (cinco) dias, o lançamento da averbação ao 

Juiz que houver subscrito a carta de sentença ou mandado mediante ofício sob registro postal. 
 
26. Nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, os Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais 

adotarão classificadores para: 
(A) arquivamento de alvarás. 
(B) cópias das relações de comunicações expedidas em meio físico, inclusive aquelas referentes ao óbito, união estável, 

casamento, separação, restabelecimento do casamento, divórcios, anulação, nulidade, interdição, emancipação, ausência, morte 
presumida. As comunicações recebidas por meio eletrônico serão materializadas para tal finalidade. 

(C) petições de registro tardio e procedimentos administrativos. 
(D) arquivamento das segundas vias dos demonstrativos de atos remunerados e gratuitos, encaminhados à entidade 

gestora. 
 
27. Nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, não poderão ser inutilizados, ainda que 

previamente reproduzidos por processo de microfilmagem ou mídia digital, os seguintes documentos: 
(A) documentos referentes à vida funcional dos escreventes e auxiliares. 
(B) mandados judiciais e procedimentos administrativos que envolvam registros ou averbações. 
(C) livros de registro de edital em suporte físico. 
(D) atestados e declarações de óbito recebidos para a realização dos assentos. 
 
28. Quanto à escrituração dos livros do Registro Civil das Pessoas Naturais, é correto afirmar que 
(A) os assentos serão escriturados seguidamente, em sequência cronológica de declarações, tendo cada um o seu número 

de ordem, que pode ser renovado a cada ano civil. 
(B) ocorrendo omissões ou erros, respectivas adições ou emendas podem ser corrigidas de ofício pelo Oficial do Registro 

Civil das Pessoas Naturais, mediante ata retificativa. 
(C) constarão dos índices os nomes de todos os integrantes dos assentos. Nos de casamento, os nomes dos contraentes e 

também o nome dos respectivos genitores. 
(D) as anotações, averbações e retificações poderão ser lançadas no verso do assento. 
 
29. Quanto ao registro de nascimento, é correto afirmar: 
(A) os Oficiais de Registro Civil deverão exigir a inclusão de mais de um sobrenome ao prenome dos filhos, a fim de se 

evitar prejuízos à pessoa, em razão da homonímia evidente. 
(B) poderão ser adotados sobrenomes do pai, da mãe ou de ambos, em qualquer ordem. 
(C) no caso de gêmeos, o Oficial deverá declarar no assento especial de cada um a ordem do nascimento. Os gêmeos que 

tiverem prenome igual deverão, obrigatoriamente, ser inscritos com duplo prenome, de modo que possam distinguir-se. 
(D) o Oficial deverá evitar os registros suscetíveis de expor a ridículo seus portadores, e, se houver insistência do 

interessado, submeter o caso às vias ordinárias, para decisão jurisdicional. 
 
30. Conforme o disposto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, quanto à publicidade dos atos do 

Registro Civil, é correto afirmar: 
(A) sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o Oficial mencioná-la, 

obrigatoriamente, contendo a informação de que “a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo”, não 
obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvados os casos de legitimação, 
legitimação adotiva, proteção à testemunha, reconhecimento de paternidade, alteração de patronímico e adoção. 

(B) nas hipóteses de adoção anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, as certidões serão expedidas 
independentemente de autorização do Juiz Corregedor Permanente. E, nas situações de adoção disciplinada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, as certidões somente serão expedidas após autorização do Juiz da Vara da Infância e da Juventude. 

(C) as certidões de registro civil em geral, inclusive as de inteiro teor, requeridas pelos próprios interessados, seus 
representantes legais e terceiros juridicamente interessados, ressalvado o caso de proteção à testemunha, serão expedidas 
independentemente de autorização do Juiz Corregedor Permanente. 

(D) as certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, o local, a data do nascimento por extenso e 
a ordem de filiação. 

 
31. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) o Oficial comunicará, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o lançamento da averbação ao Juiz que houver subscrito a 

carta de sentença ou mandado mediante ofício sob registro postal. 
(B) será registrado o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. 
(C) no livro de registro de casamento, será feita a averbação da sentença de nulidade ou de anulação de casamento, 



declarando-se a data em que o Juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. 
(D) as sentenças de nulidade ou anulação de casamento serão averbadas mesmo enquanto sujeitas a recurso, qualquer 

que seja o seu efeito. 
 
32. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que, no livro de nascimento, serão averbados: 
(A) a perda ou a retomada de nacionalidade brasileira, quando comunicadas pelo Ministério da Justiça, termo de guarda e 

responsabilidade, a nomeação de tutor, a anulação do casamento. 
(B) as decisões declaratórias de filiação, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, quaisquer alterações do nome, o 

casamento e a conversão da união estável em casamento. 
(C) o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, a perda ou a retomada de nacionalidade brasileira, quando 

comunicadas pelo Ministério da Justiça, as sentenças concessivas de adoção do maior, o óbito, a emancipação. 
(D) as decisões declaratórias de filiação, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, a perda ou a retomada de 

nacionalidade brasileira, quando comunicadas pelo Ministério da Justiça, a perda, a suspensão e a destituição do poder familiar. 
 
33. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) à alteração de patronímico não se aplica a regra da averbação de reconhecimento de filho. 
(B) as alterações necessárias do patronímico familiar por subsequente matrimônio dos pais serão processadas a 

requerimento do interessado independentemente de procedimento de retificação e serão averbadas nos assentos de nascimento 
dos filhos. 

(C) nos casos de averbação de reconhecimento de filho estão dispensadas de serem observadas as diretrizes previstas nos 
Provimentos n.º 16 e n.º 19 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

(D) não se submete à égide do Provimento n.º 16 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ o reconhecimento espontâneo de 
filho realizado junto às Defensorias Públicas e os Ministérios Públicos dos Estados e aquele em que a assinatura tenha sido 
abonada pelo diretor do presídio ou autoridade policial, quando se tratar de pai preso. 

 
34. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) se não for requerida a gratuidade e o reconhecimento de filho se realizar em Registro Civil das Pessoas Naturais 

diverso daquele em que lavrado o assento de nascimento, o Oficial preparará a documentação e a entregará à parte para o 
encaminhamento necessário. 

(B) o registro das sentenças de tutela com nomeação de tutor será feito no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da circunscrição territorial do juízo prolator da decisão. 

(C) da averbação das sentenças de tutela com nomeação de tutor é dispensável constar a data da averbação e a anotação 
sobre eventual existência de hipoteca legal, bastando a indicação do nome e qualificação do tutor, bem como a data da sentença, 
Vara e nome do juiz que a proferiu. 

(D) a averbação das sentenças de investigação de paternidade e negatória de paternidade que constituírem nova relação 
de filiação será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais que registrou o nascimento do menor, com as mesmas cautelas e 
efeitos do registro inicial, fazendo constar apenas data da sentença, Vara e nome do Juiz que a proferiu. 

 
35. Quanto à competência territorial para o registro no Oficial de Registro de Títulos e Documentos, assinale a alternativa 

correta em relação ao registro dos contratos de alienação fiduciária de bens móveis. 
(A) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor. 
(B) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor. 
(C) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos da localização dos bens oferecidos em alienação fiduciária. 
(D) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca de celebração do contrato. 
 
36. Qual a providência que o Oficial de Registro de Títulos e Documentos deve tomar para utilizar o sistema de 

microfilmagem? 
(A) Não há necessidade de qualquer providência, pois já está previsto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça que é 

possível a utilização do serviço de microfilmagem. 
(B) O Oficial deverá pedir autorização ao Juiz Corregedor Permanente para a substituição dos livros pelo sistema de 

microfilmagem. 
(C) O Oficial deverá estar registrado no Conselho Nacional de Justiça e requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente. 
(D) O Oficial deverá estar registrado no Ministério da Justiça ou poderá contratar empresa especializada que esteja 

registrada no Ministério da Justiça. 
 
37. Dispõe o art. 160 da Lei n.º 6.015/73: “O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro 

ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento, o papel apresentado, e a quaisquer terceiros que 
lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros Municípios as notificações necessárias. Por esse 
processo, também poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações, quando não for exigida a intervenção judicial”. 

Diante da disposição desse artigo, quando é considerado perfeito o registro deste documento? 
(A) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação independentemente da averbação do 

cumprimento da diligência, ou da impossibilidade de sua realização. 
(B) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação após a averbação lavrada na coluna de 

anotações, à margem do respectivo registro do resultado da notificação. 
(C) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação após certificado o seu cumprimento. 
(D) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação, quando esta for cumprida 



independentemente do seu resultado. 
 
38. Em 25.05.2002, foi constituída uma sociedade simples em que constavam no quadro societário João da Silva, com 40% 

do capital social, e sua mulher, Maria da Silva, com 60% do capital social, casados no regime da comunhão parcial de bens. Em 
30.04.2007, foi averbada alteração do contrato social para indicar mudança do estado civil dos sócios para divorciados. É 
apresentada agora para registro uma alteração contratual onde João cede suas quotas para filha do casal, Maria Helena da Silva, 
com 02 anos de idade.  

Ao qualificar o título, o Oficial deve, dentre outros aspectos, verificar os seguintes requisitos formais: 
(A) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, devendo ser acompanhada de 

alvará judicial por se tratar de ato que excede a simples administração. 
(B) na alteração contratual deve constar que a menor poderá exercer a administração, desde que representada por seus 

pais e que o capital social esteja totalmente integralizado. 
(C) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, que ela está sendo representada 

por seus pais e que o capital social esteja totalmente integralizado. 
(D) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, que ela está sendo representada 

por seus pais, sendo que o capital social pode ou não estar totalmente integralizado, desde que garantido por caução. 
 
39. Para o registro dos atos constitutivos e suas respectivas alterações no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, é 

dispensado o visto do advogado devidamente identificado com seu nome e número de inscrição na OAB: 
(A) nas cooperativas. 
(B) nas fundações de direito privado. 
(C) nas organizações religiosas. 
(D) nas sociedades simples enquadradas como ME ou EPP. 
 
40. Consideram-se requisitos para o registro de uma “EIRELI”, no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas: 
(A) ser constituída por uma única pessoa, ter capital social não inferior a 100 vezes ao maior salário mínimo vigente no 

País, podendo o capital social ser integralizado no prazo máximo de 180 dias de sua constituição. 
(B) ser constituída por uma única pessoa e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 100 vezes ao 

maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
(C) ser constituída por uma ou mais pessoas e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 100 vezes 

ao maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
(D) ser constituída por uma única pessoa e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 50 vezes ao 

maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
 
41. Em 20.08.2005, foi efetuado registro de uma Escritura Pública de Venda e Compra e constou do ato do registro que o 

casal adquirente adotou o regime da Comunhão Universal de Bens antes da Lei n.º 6.515/77. Em 13.11.2013, o Oficial do 
Registro de Imóveis que assumiu a delegação no 8.º concurso, ao qualificar um requerimento de alteração de estado civil para 
Comunhão Parcial de Bens na vigência da Lei n.º 6.515/77, constata que houve um erro no momento da prática do ato de 
registro, em 20.08.2005. Sendo assim, este Oficial deve: 

(A) não praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento, tendo em vista que alteração de regime de 
bens só poderá ser feita através de sentença judicial transitada em julgado. 

(B) praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento e cobrar emolumentos, tendo em vista que o erro 
foi imputável ao antigo Oficial de Registro. 

(C) não praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento, tendo em vista que o erro foi imputável ao 
antigo Oficial de Registro, indicando ao interessado que deve acionar o Juiz Corregedor Permanente e requerer a retificação do 
registro. 

(D) praticar a averbação de correção com base no título que deu origem ao registro e não cobrar emolumentos em 
decorrência da prática do ato de retificação, tendo em vista que o erro foi imputável ao respectivo serviço de registro. 

 
42. Foi registrado um instrumento particular de mútuo com alienação fiduciária, para garantia da dívida de R$ 250.000,00, a 

serem pagos em 10 parcelas de R$ 25.000,00, vencendo a primeira em 15.01.2014 e as demais em igual dia dos meses 
subsequentes. Em 30.04.2014, tendo expirado o prazo de carência, foi prenotado requerimento do fiduciante para intimação do 
fiduciário, tendo em vista o não pagamento das parcelas vencidas em 15.03.2014 e 15.04.2014. Do demonstrativo de débitos, 
consta na projeção de valores para pagamento da dívida, além das parcelas já vencidas e não pagas, todas as demais previstas 
no contrato, tendo em vista que o inadimplemento acarretou vencimento antecipado da dívida. 

Diante de tal requerimento, o Oficial deve 
(A) proceder a intimação, tendo em vista que não cabe ao Oficial examinar a regularidade do cálculo. 
(B) elaborar nota de devolução expondo que a Lei n.º 9.514/97 só permite que sejam cobradas as prestações vencidas e as 

que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais e legais, além 
das despesas de cobrança e de intimação. 

(C) elaborar Nota de Devolução ao fiduciante, pois o requerimento não é título hábil para proceder a intimação, devendo o 
próprio elaborar a intimação, sendo de sua inteira responsabilidade os valores cobrados do fiduciário. 

(D) proceder a intimação, indicando nesta apenas as parcelas que o Oficial considera indiscutíveis. 
 
43. Quanto ao registro de sentença declaratória de usucapião de um imóvel rural com área de 50 hectares, proferida em 

20.05.2012, tendo a ação sido ajuizada em 02.11.2010, considerando o princípio da especialidade objetiva, é correto afirmar que, 
para o registro desta usucapião, 

(A) o Oficial não poderá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista que usucapião trata-se de aquisição originária. 

(B) o Oficial não necessitará exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 



georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a prorrogação do prazo, para 20.11.2019, de obrigatoriedade do 
georreferenciamento e certificação no INCRA para imóveis com entre 25 e 100 hectares. 

(C) o Oficial deverá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a data da sentença. 

(D) o Oficial deverá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a data da propositura da ação. 

 
44. Nos títulos que versarem sobre separação, divórcio ou dissolução de união estável, e, com relação aos bens imóveis, 

não forem estes objeto de partilha, mas apenas ficar definido permanecerem, em sua totalidade, em comunhão, o Oficial deve 
(A) averbar na matrícula de cada imóvel constante da partilha a mudança do caráter jurídico, com a dissolução da 

sociedade conjugal e surgimento do condomínio “pro indiviso”. 
(B) elaborar nota devolutiva do título, pois é obrigatório, no divórcio, decidir sobre a partilha de bens. 
(C) elaborar nota devolutiva do título, tendo em vista que não há ato para ser praticado com base na partilha, bastando ser 

averbada a separação ou o divórcio com base na certidão de casamento. 
(D) praticar um ato de registro partilhando 50% para cada cônjuge. 
 
45. São requisitos para unificação de imóveis que pertencem a mais de um proprietário: 
(A) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, devendo 

os imóveis ser contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, com partes ideais idênticas em cada um dos imóveis que 
serão unificados. 

(B) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, sendo os 
imóveis contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, não importando as partes ideais que cada proprietário possui nos 
imóveis que serão unificados. 

(C) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, podendo 
os imóveis ser contíguos ou não, pertencerem aos mesmos proprietários, com partes ideais idênticas em cada um dos imóveis 
que serão unificados. 

(D) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, devendo 
os imóveis ser contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, não importando as partes ideais que cada um possui em cada 
imóvel que será unificado, desde que requerido por todos os proprietários. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
46. Assinale a alternativa que define corretamente uma Constituição rígida. 
(A) Constituição rígida é aquela aperfeiçoada por escrito e por um órgão constituinte específico, a definir os dogmas 

fundamentais da política e do direito dominantes em determinado momento. 
(B) Constituição rígida é aquela originada de um órgão formado por representantes do povo, especialmente eleitos para a 

correspondente elaboração. 
(C) Constituição rígida é aquela alterável somente por procedimentos especiais e solenes, diferentes daqueles exigidos 

para a elaboração da legislação complementar ou ordinária. 
(D) Constituição rígida é aquela elaborada e outorgada por um determinado governante e sem a participação popular. 
 
47. Assinale a alternativa correta no que tange à ação direta de inconstitucionalidade ou à ação declaratória de 

constitucionalidade. 
(A) A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade podem ser ajuizadas somente pelo 

Presidente da República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados, pela Mesa da Assembleia 
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo Governador de Estado ou do Distrito Federal, pelo Procurador-Geral 
da República, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e por confederação sindical ou entidade de classe no 
âmbito nacional. 

(B) A ação direta de inconstitucionalidade também é possível por omissão de medida necessária à efetivação de norma 
constitucional. 

(C) O Procurador-Geral da República é facultativamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade. 
(D) O Advogado-Geral da União nunca atua nas ações de inconstitucionalidade. 
 
48. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, dentre outros, estabelece como princípio da Administração Pública a 

moralidade. Com lastro em tal princípio, é possível o reconhecimento da invalidade de um ato formalmente aperfeiçoado de 
acordo com a lei, mas comprovadamente ofensivo à moralidade administrativa.  

O raciocínio ora exposto está: 
(A) parcialmente correto, na medida em que a anulação só ocorrerá se caracterizado efetivo prejuízo financeiro ao erário. 
(B) totalmente incorreto, visto ser impossível a anulação de ato produzido formalmente de acordo com a lei. 
(C) parcialmente correto, na medida em que o princípio da moralidade administrativa depende de lei complementar para sua 

aplicação, a ser elaborada. 
(D) totalmente correto. 
 
49. Assinale a alternativa que compreende todos os fundamentos da República brasileira, como tais expressamente 

referidos pela Constituição Federal. 
(A) Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 
(B) Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. 
(C) Soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da propriedade e pluralismo político. 
(D) Soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. 
 



50. A Constituição Federal, na parte em que trata dos direitos e garantias fundamentais, especificamente nos direitos e 
deveres individuais e coletivos, estabelece a gratuidade para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, 

(A) somente do registro civil de nascimento e da certidão de casamento. 
(B) somente do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. 
(C) somente da certidão de óbito. 
(D) somente do registro civil de nascimento. 
 
51. Com relação às disposições gerais atinentes à Administração Pública, sob o enfoque da Constituição Federal, pode-se 

afirmar corretamente que 
(A) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável sempre que necessário, no máximo duas 

vezes, na forma da lei. 
(B) a investidura em cargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia em concurso público exclusivamente 

de provas, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

(C) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
(D) é possível, na forma da lei, a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público. 
 
52. Assinale a alternativa em consonância com a Constituição Federal. 
(A) Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal compreende 
competência privativa da Câmara dos Deputados, a excluir, portanto, a sanção do Presidente da República. 

(B) O Senado Federal é formado por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 
majoritário, observando-se que cada senador será eleito com um suplente. 

(C) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades 
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

(D) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por dez Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

 
53. A Constituição Federal, em seu artigo 93, estabelece que lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados determinados princípios.  
Assinale a alternativa que expõe, de forma correta, um desses princípios. 
(A) Acesso aos tribunais de segundo grau por antiguidade ou indicação do Supremo Tribunal Federal, alternadamente. 
(B) Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, observando-se, dentre outros 

fatores, a obrigatoriedade da promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de 
merecimento. 

(C) Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração, de atos de mero expediente e para a 
prolação de decisões interlocutórias. 

(D) Nunca será promovido o juiz que retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório 
sem o devido despacho ou decisão. 

 
54. O estado de defesa delimitado na Constituição Federal prevê: 
(A) tempo de duração não superior a trinta dias, admitidas prorrogações por igual prazo, se persistirem as razões que 

justificaram a sua decretação. 
(B) ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos 

danos e custos decorrentes. 
(C) encaminhamento obrigatório por parte do Presidente da República do ato que decretar o estado de defesa ou sua 

prorrogação, com a respectiva justificação, para eventual aprovação, ao Supremo Tribunal Federal, dentro do prazo de vinte e 
quatro horas. 

(D) a possibilidade de restrição apenas aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. 
 
55. De acordo com a ordem constitucional vigente, é correto afirmar que 
(A) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais 

de registro e de seus prepostos pelo Poder Judiciário. 
(B) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização 

dos atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos pelo Poder Executivo. 
(C) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização 

dos atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos pelo Poder Judiciário. 
(D) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais 

de registro e de seus prepostos pelo Poder Executivo. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
56. O Governador do Estado expede Decreto-expropriatório que tem por objeto determinado imóvel de particular com o 

objetivo de servir como instalação de unidade administrativa de uma sociedade de economia mista que presta serviço público. 
Essa sociedade ingressa com a ação de desapropriação. Após a avaliação prévia do imóvel por perito judicial, depositado o valor 
indicado, a autora (sociedade de economia mista prestadora de serviço público) é imitida na posse do imóvel e inicia as suas 
funções. Após o devido processo legal, o processo é sentenciado com a fixação de um valor de indenização. Em grau de recurso, 



a decisão é mantida e, em execução de sentença, a sociedade de economia mista espontaneamente paga o saldo residual 
existente em favor do expropriado. Por último, registra-se a propriedade na matrícula do imóvel. 

Sobre esta situação narrada, assinale a alternativa correta. 
(A) O imóvel qualifica-se como bem público de uso geral com a imissão na posse; a partir do trânsito em julgado do 

processo torna-se bem público de uso especial, e com o registro na matrícula do imóvel é que se transfere a propriedade. 
(B) A propriedade em favor da expropriante é condição à qualificação jurídica do imóvel como bem público de uso especial. 
(C) O imóvel torna-se bem público de uso especial a partir da imissão na posse e a propriedade é transferida à sociedade 

de economia mista com o pagamento integral do valor de indenização. 
(D) A propriedade do imóvel deve ser registrada em favor do Governo do Estado, pois apenas a posse pode ser 

reconhecida em benefício da sociedade de economia mista e, mesmo assim, enquanto afetado o bem ao serviço público por ela 
prestado. 

 
57. Sobre o controle judicial dos atos da Administração Pública, é correto afirmar: 
(A) os atos políticos, espécie de ato administrativo, são atos de competência discricionária que não admitem, em relação ao 

objeto e ao motivo, o controle judicial, ainda que sob o fundamento de ponderação da regra da proporcionalidade. 
(B) os atos de competência vinculada são integralmente sindicáveis, ao passo que os atos de competência discricionária o 

são em relação à competência, ao cumprimento do interesse público, aos motivos determinantes à prática do ato, à existência, 
clareza e suficiência da motivação e, mesmo em relação aos elementos do ato administrativo que tradicionalmente são 
assinalados como passíveis de discricionariedade, a exemplo da forma, do objeto, dos motivos de direito, é possível a verificação 
do atendimento das demais regras e princípios do regime jurídico-administrativo, pois é possível a redução a zero da 
discricionariedade ainda nestas últimas hipóteses. 

(C) o mérito administrativo consiste no espaço de liberdade conferido ao administrador público imune a qualquer forma de 
controle, mesmo se constatada a ausência de proporcionalidade, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. 

(D) o momento para a prática de um ato administrativo de competência discricionária encontra-se sob a prerrogativa do 
gestor público de modo que não é obrigado a responder, caso provocado por um cidadão no exercício do direito de petição, da 
razão de não o ter realizado. 

 
58. A respeito da denominada “discricionariedade técnica” da função administrativa, é correto afirmar: 
(A) são aspectos técnicos do exercício da função pública, o que significa dizer que por meio de informes de natureza 

técnica pertinentes ao caso, a exemplo de um laudo de engenharia sobre um imóvel, é possível o controle judicial. 
(B) trata-se de uma competência discricionária do magistrado que consiste na prerrogativa de solicitar, se houver 

necessidade, pareceres técnicos ao esclarecimento do caso, o que repercute, em última análise, na definição do alcance do 
controle judicial sobre o ato administrativo impugnado. 

(C) não se aplica ao direito brasileiro este instituto porque representa uma contradição em termos com a noção jurídica por 
nós adotada de discricionariedade administrativa uma vez que esta competência não pode ser coarctada por critérios técnicos de 
outras áreas do conhecimento humano. 

(D) define-se como uma competência discricionária do juiz que lhe confere a possibilidade de verificar a presença dos 
pressupostos das tutelas de urgência em pedidos de suspensão de eficácia de atos administrativos. 

 
59. Sobre a teoria geral da improbidade administrativa, é correto afirmar: 
(A) trata-se de responsabilidade jurídica de natureza penal na qual são atos típicos de improbidade administrativa o 

enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e a violação aos princípios da Administração Pública. 
(B) consiste numa instância de responsabilidade pública destinada à imputação de sanções por prática de ilícitos cometidos 

por agentes públicos, desde que lotados em cargos públicos, com estabilidade ou em comissão, empregos públicos e, ainda, 
particulares em colaboração com o Estado, mas desta esfera são afastados os particulares que devem responder em ação própria 
de reparação por eventuais prejuízos causados. 

(C) cuida-se de instituto processual por meio do qual se apura a violação da moralidade administrativa, o enriquecimento 
ilícito, o prejuízo ao erário, além do descumprimento doloso de outros princípios do regime jurídico administrativo. 

(D) alinha-se direta e primordialmente ao princípio republicano, o que significa que, nesta instância de responsabilidade, a 
improbidade administrativa relaciona-se imediatamente com os deveres de transparência, prestação de contas e responsabilidade 
no exercício da função pública. 

 
60. A respeito da teoria da imputação normativa aplicada à responsabilidade patrimonial do Estado, é correto afirmar: 
(A) aplica-se subsidiariamente à Administração Pública Direta sempre que o delegado do serviço público não apresente 

condições de sozinho reparar o dano. 
(B) é vinculada à denominada responsabilidade pela perda de uma chance com incidência tanto em relações jurídicas 

submetidas ao direito privado quanto às regidas pelo direito público. 
(C) deve ser considerada exclusivamente em relação aos atos da Administração Pública Direta, pois a delegação ou a 

outorga de um serviço público a particulares implica a incidência, ainda que não predominante, de elementos de responsabilidade 
do direito privado. 

(D) o nexo causal apurado não é exclusivamente sobre os fatos naturais, mas, antes e principalmente, refere-se à aferição 
da existência de uma competência pública prescritiva de um dever objetivo de evitar o resultado, independentemente de tratar-se 
da responsabilidade por ação ou por omissão. 

 
61. É promulgada uma lei estadual que cria um órgão de controle interno da Administração Pública, com função de 

fiscalização e imposição de sanções. Prescreve-se a competência deste órgão para instaurar processos administrativos 
disciplinares, inclusive contra agentes públicos lotados junto a entes da Administração Pública Indireta. Diante desta situação 
jurídica, é correto afirmar: 

(A) a lei estadual que disciplina o controle deste novo órgão, tanto em relação à Administração Pública Direta quanto junto à 
Indireta, em qualquer situação jurídica de irregularidade, é legítima por se inserir na competência legislativa concorrente dos 



Estados, nos termos do art. 24, XI, da Constituição Federal. 
(B) não pode o órgão de controle criado indistintamente instaurar procedimentos disciplinares contra servidores que 

integram a Administração Pública Indireta do Estado porque, se assim ocorresse, haveria a violação da capacidade administrativa 
de cada pessoa jurídica. No entanto, é possível conferir interpretação conforme a norma e entender que apenas 
excepcionalmente, em decisão fundamentada, pode haver a avocação da competência de instaurar e julgar os respectivos 
processos administrativos. 

(C) a lei é inconstitucional porque a competência legislativa para disciplinar o processo administrativo é privativa da União, 
nos termos do art. 22, I, e aos Estados apenas compete, no exercício de sua competência suplementar, tratar de procedimentos, 
conforme assevera o art. 24, XI, ambos da Constituição Federal. 

(D) o controle amplo, tal como afirmado, fundamenta-se no regime jurídico administrativo, sobretudo nos princípios da 
moralidade administrativa e da boa-administração, o que justifica, quando houver notícia de violação de princípios da 
Administração Pública, a pronta atuação do novo órgão de controle. 

 
62. Em relação ao regime jurídico-administrativo, é correto afirmar: 
(A) o princípio da impessoalidade encontra aplicação prática tanto em concursos públicos quanto no processo de licitação, 

mas não se aplica aos processos administrativos disciplinares. 
(B) o princípio da legalidade justifica o atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o que implica dizer 

que mesmo os fatos gerados pela Administração Pública, e por todos aqueles que exercem a função administrativa por delegação 
ou por outorga, gozam desta característica. 

(C) o princípio da moralidade administrativa não se confunde com a moral comum, por isso é possível entendê-lo como 
sinônimo de improbidade administrativa, o que conta, inclusive, com a possibilidade de sanções específicas, nos termos da Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92). 

(D) o princípio da boa-administração define-se pela necessidade de a Administração Pública, e ainda de todos aqueles que 
exercem a função administrativa por delegação ou por outorga, cumprir com a eficiência no trato da gestão pública, em particular 
ainda com a necessidade de desenvolverem-se mecanismos de participação da população e transparência das informações, seja 
por ouvir o usuário do serviço público em ouvidorias especializadas, ou disponibilizar recursos que facilitem o acesso a 
informações, seja em relação à revisão e ajuste de formas de atendimento de acordo com as deficiências constatadas. 

 
63. No exercício das funções notariais e de registro, é correto afirmar sobre o princípio da finalidade: 
(A) o seu vício, o denominado desvio de finalidade, ocorre toda vez que aquele que exerce a função pública afasta-se de 

suas competências, isto é, do que lhe é definido como dever a ser cumprido conforme o princípio da legalidade, o que se afere 
objetivamente e pode se constatar em qualquer função pública (legislativa, judicial, administrativa e política). 

(B) não se aplica o princípio da finalidade porque esta norma jurídica relaciona-se com a atuação da Administração Pública 
Direta e de entes que compõem a Administração Pública Indireta, tais como as autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista. 

(C) o seu vício, desvio de finalidade, apura-se subjetivamente, isto é, aferindo-se qual a intenção, o ânimo, o móvel do 
agente público na prática do ato. As finalidades passíveis deste vício são tanto o interesse público (finalidade em sentido amplo) 
quanto a categoria própria do ato (finalidade em sentido estrito). 

(D) o desvio de finalidade é exclusivo da função administrativa, portanto, tanto os atos da Administração Pública Direta 
quanto de pessoas a quem a função é delegada ou outorgada podem incorrer nesta ilegalidade. 

 
64. O art. 28 da Lei n.º 8.935/94 prescreve: “Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas 

atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas 
hipóteses previstas em lei”. Sobre a independência afirmada neste artigo, é correto dizer: 

(A) assegura-se, por este artigo e pelo regime constitucional específico dos serviços notariais e de registro, notadamente ao 
se afirmar que essas atividades são exercidas em caráter privado (art. 236 da Constituição Federal), que existam significativas 
distinções em relação ao regime jurídico administrativo geral previsto no art. 37 da Constituição Federal, notadamente quanto ao 
regime de responsabilidade, em relação ao qual se aplica exclusivamente o Código Civil, e a remuneração percebida no exercício 
da função, o que conta com a proteção da privacidade tal como ocorre nas atividades particulares. 

(B) garante-se autonomia na forma de exercício dos serviços notariais e de registro, o que restringe o princípio da 
legalidade por ser possível, em busca da eficiência e da boa administração, dar primazia a ordens de serviço que se revelem mais 
práticas e atuais do que as regras previstas na Lei n.º 8.935/94. 

(C) deve ser integralmente compatibilizada com o regime jurídico administrativo, pois se trata de delegação de serviço 
público, o que significa dizer que deve observar o princípio da legalidade, dentre outros princípios jurídicos do Direito 
Administrativo; por isso, as práticas cartorárias dos notários e dos registradores, e igualmente a sua remuneração, estão sujeitas 
ao conhecimento da sociedade civil. 

(D) garante-se a possibilidade de os notários e registradores atuarem sem ter que responder a petições a ele formuladas 
quando entenderem que não são pertinentes, ou que não há respaldo jurídico ao que se postula, desde que em relação à 
Corregedoria do Tribunal de Justiça e ao Juiz Corregedor Permanente haja sempre pronta e integral resposta às inquirições 
formuladas. 

 
65. Dispõe o art. 31 da Lei n.º 8.935/94 as infrações disciplinares às quais se sujeitam os notários e os oficiais de registro, e 

no inciso I prescreve-se: “a inobservância das prescrições legais ou normativas”. Pode-se afirmar a respeito deste inciso: 
(A) ainda que esta norma seja excessivamente vaga, um conceito jurídico amplamente indeterminado, mesmo assim é 

possível compreender, pela noção jurídica de supremacia especial, que as prescrições normativas referidas podem 
complementar-se em densidade jurídica, e deste modo atender ao princípio da tipicidade, com disposições de deveres mais 
particularizados por meio de provimentos, regulamentos e outras normas de serviços expedidas pela função correcional exercida 
pelos Tribunais de Justiça. 

(B) é inconstitucional esta disposição porque a vagueza de seu enunciado não permite qualquer interpretação conforme que 
justifique a sua permanência no sistema jurídico. 



(C) remete este inciso, necessariamente, aos demais incisos do mesmo artigo, e ainda a outros artigos da lei, mas não se 
pode admitir qualquer integração com normas infralegais, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da tipicidade. 

(D) em si é suficiente e não depende de qualquer integração normativa, o que significa dizer que é possível a instauração 
de processo disciplinar exclusivamente com a sua referência. Nesse sentido, o que se deve observar é apenas a descrição 
detalhada do fato junto à Portaria que inaugura o processo disciplinar. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
66. São modalidades de extinção do crédito tributário, entre outras: 
(A) remissão, anistia, compensação e prescrição. 
(B) pagamento, remissão, compensação e transação. 
(C) remissão, pagamento, compensação e isenção. 
(D) pagamento, compensação, anistia e isenção. 
 
67. Dentro da competência da União, estão os impostos: 
(A) imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural e imposto sobre 

propriedade de veículos automotores. 
(B) imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre 

transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos. 
(C) imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, 

imposto sobre a propriedade territorial urbana. 
(D) imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre a propriedade territorial rural. 
 
68. Assinale a alternativa correta com a diferença entre isenção e imunidade. 
(A) Isenção é prevista em lei, já a imunidade é constitucionalmente estipulada. 
(B) Isenção somente se refere a taxas e contribuições, já a imunidade abrange todos os tipos de tributos. 
(C) A isenção é criada por decreto do chefe do Executivo, já a imunidade é criada por decreto legislativo. 
(D) Isenção e não incidência são iguais, já a imunidade assemelha-se à chamada alíquota zero. 
 
69. Em relação à competência residual tributária da União Federal, outorgada pela Constituição, é correto afirmar que: 
(A) é direito de a União instituir impostos não previstos no artigo 154, I da Carta Magna, desde que eles sejam não 

cumulativos e não tenham base de cálculo própria dos demais impostos descritos na Constituição. 
(B) é o direto de a União instituir impostos e contribuições sociais por lei complementar, desde que não cumulativos. 
(C) esse direito não está sujeito ao princípio de legalidade e somente pode ser utilizado em caso de guerra ou comoção 

interna grave. 
(D) é o direito de instituir taxas e contribuições de melhoria. 
 
70. No tocante às certidões tributárias, é correto afirmar: 
(A) as certidões negativas emitidas demonstram a inexistência de débitos tributários, mas não servem de prova da 

regularidade do contribuinte. 
(B) havendo urgência para a prática de ato necessário para evitar caducidade de direito, poderão ser dispensadas as 

certidões tributárias. 
(C) as certidões positivas com efeito de negativa não têm o mesmo efeito de certidões positivas. 
(D) as certidões positivas abrangem os débitos tributários que estejam vencidos e regularmente inscritos, ainda que de 

exigibilidade suspensa. 
 
71. Para registro de alteração de estatutos de Sindicato, deve-se exigir qual das seguintes certidões? 
(A) Certidão negativa do Fisco Estadual. 
(B) Certidão negativa da Secretaria Municipal de Finanças. 
(C) Certidão negativa conjunta de débitos de Tributos Federais expedida pela Justiça Federal. 
(D) Certidão de regularidade perante o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal. 
 
DIREITO CIVIL 
 
72. Assinale a alternativa correta. 
(A) Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e úteis, não lhe assistindo o direito de 

retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. 
(B) A posse, qualificada como o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, produz efeitos jurídicos 

relevantes, notadamente a legítima defesa, o desforço imediato, o manuseio dos interditos possessórios, o direito de retenção, a 
indisponibilidade do bem possuído e a aquisição da propriedade pela usucapião. 

(C) Entende-se por fâmulo da posse a situação jurídica do sujeito que, achando-se em relação de dependência ou na 
condição de subordinado, detém a coisa em nome do proprietário ou possuidor. 

(D) A posse fundada no jus possidendi (autônoma) é desprovida de título e tem origem em uma situação de fato apenas, 
não se confundindo com a posse jus possessionis, também denominada causal. 

 
73. Assinale a alternativa correta. 
(A) O artigo 1.240-A do Código Civil, aplicável retroativamente à sua vigência, prevê modalidade especial de usucapião em 

favor daquele que exercer, por 3 (três) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel 
urbano de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que 
abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 



(B) Nas ações de usucapião extraordinária, especial e ordinária, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido 
pela prescrição aquisitiva, acrescentar à sua posse aquela exercida pelos antecessores e herdeiros do titular tabular, contanto que 
todas sejam contínuas e pacíficas. 

(C) O devedor considerado inadimplente e constituído formalmente em mora poderá adquirir o domínio do imóvel objeto do 
contrato descumprido, se possuir área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, mesmo durante o curso do processo judicial ou extrajudicial movido pelo credor. 

(D) Denomina-se usucapião tabular a forma de aquisição da propriedade imobiliária pelo exercício da posse qualificada, 
contínua e incontestadamente, com ânimo de dono, justo título e boa-fé, por cinco anos, se o imóvel houver sido adquirido, 
onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele 
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. 

 
74. Ressalvada disposição expressa em contrário, a lei revogada 
(A) se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
(B) não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
(C) só se restaura se assim vier a ser declarado pelo Supremo Tribunal Federal. 
(D) sempre se restaura em suas disposições especiais, descartadas as gerais. 
 
75. As leis interpretativas 
(A) permitem a repristinação, salvo disposição expressa em contrário. 
(B) aplicam-se, também, a situações que estiverem sujeitas ao domínio temporal exclusivo das normas interpretadas. 
(C) não se submetem ao princípio geral do respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. 
(D) são aplicáveis somente aos fatos ocorridos a partir da sua entrada em vigor. 
 
76. Assinale a alternativa correta. 
(A) Por ser fonte de litígio, será lícito ao condômino exigir, a qualquer tempo, a divisão da coisa comum, desde que não haja 

acordo estipulando a indivisibilidade por prazo não maior de dez anos, vedada a prorrogação ulterior e ressalvada a possibilidade 
da divisão judicial antes do prazo acordado, a requerimento de qualquer interessado e se graves as razões apresentadas. 

(B) Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule e, uma vez 
cancelado, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente, salvo se 
decorrido o prazo de usucapião tabular. 

(C) Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e 
repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos o 
de quinhão maior, mesmo que outro tenha realizado benfeitorias mais valiosas. 

(D) Não é admitida a renúncia da parte ideal pelo condômino, ainda que para se eximir do pagamento das despesas e 
dívidas. 

 
77. A proteção que o Código Civil Brasileiro defere ao nascituro (art. 2.º), desde a sua concepção, 
(A) alcança também o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. 
(B) pressupõe, obrigatoriamente e sempre, o nascimento com vida, assim demonstrado pelo exame médico-legal conhecido 

por docimasia. 
(C) não alcança o natimorto. 
(D) só diz respeito a direitos patrimoniais. 
 
78. Assinale a alternativa correta. 
(A) Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciário possuidor 

direto e o fiduciante possuidor indireto da coisa móvel ou imóvel. 
(B) O Código Civil admite o pacto comissório que autoriza o proprietário fiduciário a ficar definitivamente com a coisa 

alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. 
(C) O contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel deve ser celebrado somente por escritura pública para viabilizar o 

registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, uma vez que ocorre a transferência da propriedade resolúvel como forma de 
garantia ao credor fiduciário. 

(D) Constitui-se a propriedade fiduciária da coisa móvel infungível com o registro do contrato, celebrado por instrumento 
público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de 
veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. 

 
79. Os absolutamente incapazes (art. 3.º do CC) 
(A) em hipótese alguma podem ser civilmente responsabilizados pelos prejuízos que causarem a terceiros. 
(B) só podem ser responsabilizados, pelos prejuízos que causarem a terceiros, quando aptos a exprimirem a própria 

vontade. 
(C) respondem pelos prejuízos causados, somente quando as pessoas por eles responsáveis não tiverem a obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, devendo a indenização, neste caso, ser fixada equitativamente, observados 
limites humanitários. 

(D) serão sempre pessoalmente responsáveis pelos prejuízos que causarem a terceiros, e a indenização deve ser fixada 
pelo juiz segundo os padrões normalmente recomendados de aferição da responsabilidade civil em geral. 

 
80. De acordo com o Código Civil, prescreve em um ano 
(A) a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 
(B) a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de 

emolumentos, custas e honorários. 
(C) a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de 



um ano, com capitalização ou sem ela. 
(D) a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 
 
81. Não dispondo a lei de modo contrário, a escritura pública é da substância do ato: 
(A) nos contratos de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária. 
(B) no compromisso de compra e venda relativo a imóveis loteados urbanos. 
(C) nas convenções de condomínio edilício, em que haja atribuições de frações ideais do terreno. 
(D) na cessão dos direitos à sucessão aberta, assim como do quinhão de que disponha o coerdeiro. 
 
82. Conforme o Código Civil, é correto afirmar: 
(A) o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o 

devedor, sendo que a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do 
instrumento da obrigação. 

(B) é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito que não for obrigatoriamente realizada por instrumento 
público. 

(C) é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor, sem o consentimento expresso do credor, ficando sempre 
exonerado o devedor primitivo, ainda que no caso de insolvência. 

(D) se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, inclusive as garantias prestadas por terceiros, 
independentemente da ciência dos vícios geradores da invalidade. 

 
83. Quanto às cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, sobre os bens da legítima: 
(A) pode o testador impô-las, desde que declare justa causa no próprio testamento. 
(B) pode o testador impô-las livremente, sem qualquer justificativa prévia. 
(C) é vedada a imposição de cláusulas restritivas aos bens da legítima, só cabíveis quanto à parte disponível do testador. 
(D) só são imponíveis se precedidas de autorização judicial. 
 
84. De acordo com o Código Civil, é correto afirmar que 
(A) na venda de coisa móvel ou imóvel, com reserva de domínio, pode o vendedor reservar para si a propriedade, sob 

condição resolutiva, até que o preço esteja integralmente pago. 
(B) o vendedor de coisa imóvel ou móvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de cinco 

anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se 
efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. 

(C) no contrato de permuta, é nula de pleno direito a troca de imóveis com valores desiguais entre ascendentes e 
descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, ainda que casado sob o regime da 
separação obrigatória. 

(D) em caso de preempção, responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor 
ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem, assim como o adquirente, solidariamente, se tiver procedido de má-fé. 

 
85. Os negócios jurídicos contaminados pela fraude contra credores são 
(A) nulos de pleno direito. 
(B) ineficazes, frente aos credores do disponente que já tiverem agido em Juízo, para a cobrança. 
(C) anuláveis. 
(D) nulos, quando se tratar de negócio de transmissão de bens a título gratuito, e anuláveis, quando a título oneroso. 
 
86. Assinale a alternativa correta. 
(A) O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal 

para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão, ou a interesses particulares relevantes, pelo prazo máximo de 
sessenta dias, sob pena de abandono. 

(B) A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou compartilhada, poderá 
implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de convivência com o filho, 
sendo vedada a utilização da ata notarial em matéria de direito de família. 

(C) A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá à data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de 
direitos, a título oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. 

(D) Basta o adultério da mulher, desde que confessado judicialmente, para ilidir a presunção legal da paternidade gerada 
pelo casamento. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
87. Assinale a alternativa correta. 
(A) Se a escritura pública for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro 

de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213 da Lei n.º 
6.015/73, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. 

(B) A ação de retificação, de jurisdição voluntária, objetiva a adequação do registro imobiliário à situação de fato em virtude 
de imprecisões, erros ou omissões tabulares, sendo vedada sua utilização como instrumento para aumentar os limites originários 
e confrontações do imóvel. 

(C) No procedimento retificatório de jurisdição voluntária, a pretensão da parte autora será rejeitada pelo Juiz se a prova 
pericial concluir que a retificação é intra muros e que a área retificanda não interfere nos imóveis vizinhos ou em bens públicos. 

(D) O Ministério Público não intervém no procedimento judicial de retificação de registro de imóvel. 
 
88. No procedimento sumário, a lei processual prescreve que o autor, na petição inicial, apresentará o rol de testemunhas e, 



se requerer perícia, formulará quesitos, podendo indicar assistente técnico. Se o autor, porém, não o fizer, 
(A) ocorrerá a preclusão consumativa, estando o autor impedido de fazê-lo em momento posterior, ainda que o consinta o 

réu. 
(B) poderá suprir, a todo tempo, as omissões, até cinco (05) dias antes da data designada para a audiência, em 

homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa e por não ser preclusiva essa oportunidade. 
(C) ocorrerá a preclusão pro judicato, mas se houver o consentimento do réu, o autor poderá suprir a omissão em momento 

posterior. 
(D) sempre lhe será facultado, por ser sumário o procedimento, levar testemunhas à audiência, independentemente de rol e 

intimação, para serem ouvidas. 
 
89. Assinale a alternativa correta. 
(A) A sentença de procedência prolatada na ação de usucapião possui natureza constitutiva do direito real de propriedade. 
(B) O acolhimento da exceção de usucapião permite o registro da sentença, nas modalidades constitucional e tabular. 
(C) A ação possessória julgada improcedente não tem força suficiente para interromper a prescrição em decorrência da 

citação válida, pois se assim não fosse, qualquer um que intentasse os interditos, mesmo por emulação, conseguiria impedir a 
procedência do pedido formulado na ação de usucapião. 

(D) Na ação de usucapião, é vedada a apresentação de ata notarial para comprovar os aspectos qualitativos da posse ad 
usucapionem, uma vez que o ato extrajudicial produzido unilateralmente vulnera o princípio do contraditório. 

 
90. Assinale a alternativa correta. 
(A) Em nenhuma hipótese será determinada a alienação antecipada dos bens penhorados. 
(B) A averbação da penhora de bens imóveis não gera presunção absoluta de seu conhecimento por terceiros. 
(C) Não se efetuará a penhora quando os bens do devedor se encontrarem sob a posse, detenção ou guarda de terceiros. 
(D) Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 

alienação do bem. 
 
DIREITO PENAL 
 
91. A Lei n.º 6.766/79 (Lei sobre o parcelamento do solo urbano) prevê como crime, no art. 50, I: “Dar início, de qualquer 

modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente, ou 
em desacordo com as disposições desta Lei ou de outras normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios”. Tal crime 
pode ser classificado como: 

(A) material, de dano e permanente, no qual o sujeito passivo é o Estado. 
(B) formal, de perigo e instantâneo de efeitos permanentes, no qual o sujeito passivo é a Administração Pública. 
(C) formal, de dano e instantâneo de efeitos permanentes, no qual o sujeito passivo é o Município. 
(D) formal, de perigo e permanente, no qual o sujeito passivo é a Administração Pública. 
 
92. A conduta do Notário de desviar, em proveito próprio, importância sabidamente indevida, que exigiu e recebeu a título 

de tributo, configura 
(A) Excesso de exação. 
(B) Peculato doloso. 
(C) Peculato culposo. 
(D) Apropriação indébita. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
93. São sistemas de apreciação de prova vigentes na legislação brasileira: 
(A) Verdade legal ou formal e Étnico. 
(B) Íntima convicção e Verdade legal ou formal. 
(C) Íntima convicção e Livre convencimento. 
(D) Livre convencimento e Verdade legal ou formal. 
 
DIREITO COMERCIAL 
 
94. Assinale a alternativa correta. 
(A) Na sociedade simples, a administração é feita conjuntamente pelos sócios e a responsabilidade deles é limitada ao 

montante do capital social. 
(B) Nas sociedades limitadas, a administração obrigatoriamente tem de ser feita por administradores sócios e a 

responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social. 
(C) A chamada sociedade de propósito específico não é um tipo societário definido no Código Civil, assim ela pode tomar 

qualquer das formas das sociedades regulares ali previstas. 
(D) Na sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e comandita por ações, e na sociedade por ações a 

responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social. 
 
95. Em matéria de títulos de crédito, segundo o Código Civil, é (são) considerado(s) efeito(s) do endosso: 
(A) transferência do título e exoneração da responsabilidade do endossatário. 
(B) o pagamento e extinção do título. 
(C) o único efeito é a transferência do título. 
(D) transferência do título e vinculação do endossante ao pagamento. 
 



96. Assinale a alternativa correta. 
(A) O empresário individual necessita mencionar no seu contrato social os administradores da empresa, que devem ser ao 

menos dois, e o prazo de seu mandato. 
(B) O empresário individual tem sua responsabilidade limitada ao total do capital social. 
(C) Os sócios de sociedades empresariais são sempre considerados empresários para os efeitos legais. 
(D) O empresário individual não é considerado pessoa jurídica mesmo após o registro de comércio competente. 
 
97. Sobre a sociedade de responsabilidade limitada, é correto afirmar que 
(A) os sócios responderão solidariamente pelo que faltar para integralizar o capital social. 
(B) ela pode não usar razão social, somente a denominação social, seguida da designação LTDA. 
(C) se aplicam às sociedades limitadas subsidiariamente as regras da sociedade em comandita por ações. 
(D) tem o capital subscrito por pelo menos um dos sócios e a responsabilidade dos sócios vai até o limite do capital social. 
 
98. No tocante às sociedades empresárias, é correto afirmar que: 
(A) o contrato social deve designar quem é o acionista controlador em cada sociedade. 
(B) os administradores da sociedade limitada podem ser pessoas que não sejam sócios. 
(C) a desconsideração da pessoa jurídica não pode ser aplicada às sociedades anônimas em face do grande número de 

acionistas. 
(D) a sociedade em conta de participação não existe mais no Direito brasileiro. 
 
99. Assinale a alternativa correta. 
(A) Numa escritura em que compareça como outorgante ou outorgada uma sociedade limitada é necessário exigir a 

presença de pelo menos o sócio controlador. 
(B) O administrador de sociedade limitada poderá representar a sociedade desde que o ato esteja dentro de seus poderes 

conforme contrato social. 
(C) A sociedade limitada somente poderá estar representada no ato pelo administrador se ele for também sócio dela. 
(D) Em caso de outorga de escritura, por ser ato de pública forma, a sociedade limitada tem de estar representada por, pelo 

menos, dois administradores. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
100. Assinale a alternativa com a personalidade que não foi galardoada com o Prêmio Nobel da Paz. 
(A) Ellen Johnson-Sirleaf. 
(B) Tawakel Karman. 
(C) Shirin Ebadi. 
(D) Malala Yousafzai. 
 

VERSÃO 1 (GABARITO) 
 

1 - A 2 - C 3 - B 4 - D 5 - D 6 - B 7 - C 8 - C 9 - D 10 - C 

11 - A 12 - D 13 - B 14 - A 15 - A 16 - C 17 - D 18 - B 19 - A 20 - C 

21 - B 22 - D 23 - C 24 - A 25 - B 26 - C 27 - A 28 - D 29 - B 30 - A 

31 - C 32 - D 33 - B 34 - A 35 - A 36 - D 37 - A 38 - C 39 - D 40 - B 

41 - D 42 - B 43 - D 44 - A 45 - A 46 - C 47 - B 48 - D 49 - A 50 - B 

51 - C 52 - C 53 - B 54 - B 55 - C 56 - C 57 - B 58 - A 59 - D 60 - D 

61 - B 62 - D 63 - A 64 - C 65 - A 66 - B 67 - D 68 - A 69 - A 70 - B 

71 - D 72 - C 73 - D 74 - B 75 - D 76 - B 77 - A 78 - D 79 - C 80 - B 

81 - D 82 - A 83 - A 84 - D 85 - C 86 - C 87 - B 88 - A 89 - C 90 - D 

91 - B 92 - A 93 - C 94 - C 95 - D 96 - D 97 - A 98 - B 99 - B 100 - D 

 
 
 
VERSÃO 02 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAL 
 
01. Quando o Oficial ou o Notário entra em gozo de férias 
(A) a referida circunstância deve ser comunicada à Corregedoria Geral da Justiça, com informação sobre o substituto que 

assumirá a delegação no período de seu afastamento. 



(B) a referida circunstância deve ser comunicada ao Juiz Corregedor Permanente, com informação sobre o substituto que 
assumirá a delegação no período de seu afastamento. 

(C) a referida circunstância deve ser comunicada à Corregedoria Geral da Justiça e essencialmente ao Juiz Corregedor 
Permanente. 

(D) não cabe qualquer tipo de comunicação sobre os afastamentos dos Notários e Registradores, tendo em vista que os 
serviços Notariais e de Registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. 

 
02. Quanto ao atendimento prioritário aos idosos, grávidas e portadores de necessidades especiais, é correto afirmar que 
(A) as pessoas portadoras de deficiências, os idosos com idade superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as 

acompanhadas por crianças de colo sempre terão atendimento prioritário, nos termos da Lei. 
(B) os usuários dos serviços devem ser atendidos por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas e 

portadores de necessidades especiais, exceto no que se refere à prioridade de registro prevista em lei. 
(C) os Serviços Notariais e de Registro deverão contar com balcão exclusivo para atendimento de idosos, grávidas e 

portadores de necessidades especiais. Havendo mais de uma pessoa nas circunstâncias mencionadas, os portadores de 
necessidades especiais serão atendidos prioritariamente. 

(D) os usuários dos serviços devem ser atendidos por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas, 
portadores de necessidades especiais e os beneficiários da assistência judiciária gratuita, exceto no que se refere à prioridade de 
registro prevista em lei. 

 
03. Na falta de previsão nas notas explicativas e respectivas tabelas, quando poderão ser cobradas as despesas pertinentes 

ao ato a ser praticado pelo notário ou registrador? 
(A) Quando o Notário ou o Oficial aplicar analogia a outro item existente para o cálculo do ato praticado. 
(B) Quando autorizadas pela Corregedoria Geral da Justiça. 
(C) Quando autorizadas pelo Juiz Corregedor Permanente. 
(D) Não poderão ser cobradas até que seja publicada Lei que altere a Tabela, incluindo a nova despesa. 
 
04. Com relação aos serviços notariais e de registro, é incorreto afirmar que eles são destinados a garantir: 
(A) publicidade dos atos jurídicos. 
(B) segurança dos atos jurídicos. 
(C) autenticidade dos atos jurídicos. 
(D) eficiência dos atos jurídicos. 
 
05. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

seguintes penas: 
(A) repreensão; multa; suspensão por quarenta e cinco dias, prorrogável por igual período, e perda da delegação. 
(B) advertência; repreensão; multa; suspensão por trinta dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
(C) repreensão; multa; suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
(D) advertência; multa; suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
 
06. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade, exceto: 
(A) autenticar fatos. 
(B) lavrar escrituras e procurações públicas. 
(C) autenticar cópias. 
(D) lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. 
 
07. Assinale a alternativa incorreta, quanto à atividade desenvolvida pelo tabelião, para a consecução do ato notarial. 
(A) Deve se orientar pelos princípios e regras de direito. 
(B) Atua na condição de assessor jurídico das partes. 
(C) Deve se orientar pela prudência e pelo acautelamento. 
(D) Atua de acordo com a práxis notarial. 
 
08. Se o ato notarial solicitado for contrário ao ordenamento jurídico ou estiverem presentes fundados indícios de fraude à lei, 

de prejuízos às partes ou dúvidas sobre as manifestações de vontade, o tabelião deve 
(A) recusar, motivadamente, por escrito, a prática do ato. 
(B) submeter a prática do ato ao juiz corregedor. 
(C) praticar o ato nos termos solicitados pelas partes, pois não compete ao tabelião adentrar no mérito do negócio jurídico a 

ser formalizado. 
(D) praticar o ato, com expressa observação dessas circunstâncias na escritura. 
 
09. Quanto aos prepostos, é correto afirmar que 
(A) em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a 

critério do juiz corregedor. 
(B) os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes e auxiliares 

como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. 
(C) os escreventes poderão praticar todos os atos próprios do serviço, inclusive a abertura e encerramento de livros. 
(D) dentre os substitutos, um deles será designado pelo juiz corregedor para responder pelo respectivo serviço nas 

ausências e nos impedimentos do titular. 
 
10. O Tabelião de Notas, antes da lavratura de quaisquer atos, deve 
(A) exigir, no tocante às pessoas jurídicas participantes dos atos notariais, cópias de seus atos constitutivos, de eventuais 



alterações contratuais ou da respectiva consolidação societária, acompanhadas, conforme o caso, de certidão do Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, cujo prazo não poderá ser superior a seis meses, ou por ficha cadastral da 
Junta Comercial, a ser obtida via internet. 

(B) verificar se as partes e os demais interessados acham-se munidos dos documentos necessários de identificação, bem 
como comprovante do CPF ou CNPJ e, se for o caso, certidão de casamento, que poderão ser apresentados em cópia autêntica. 

(C) conferir as procurações para verificar se obedecem à forma pública, se contêm poderes de representação para a prática 
do ato notarial e se as qualificações das partes coincidem com as do ato a ser lavrado, observando o devido sinal público e o 
prazo de validade da certidão, que não poderá exceder a 90 dias. 

(D) exigir os respectivos alvarás, para os atos que envolvam espólio, massa falida, herança jacente ou vacante, empresário 
ou sociedade empresária em recuperação judicial, incapazes, sub-rogação de gravames e outros que dependem de autorização 
judicial para dispor ou adquirir bens imóveis ou direitos a eles relativos, sendo que, para venda de menores incapazes o seu prazo 
deverá estar estabelecido pela autoridade judiciária. 

 
11. Quanto aos requisitos que devem constar da escritura pública, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Menção aos documentos apresentados, que serão devolvidos às partes interessadas. 
(B) Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número do registro de identidade com menção ao órgão público expedidor 

ou do documento equivalente, número de inscrição no CPF ou CNPJ, domicílio e residência das partes e dos demais 
comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação, e 
expressa referência à eventual representação por procurador. 

(C) Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. 
(D) Dia, mês, ano e local em que foi lavrada, lida e assinada. 
 
12. Quanto à lavratura dos atos notariais, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Na escrituração dos livros, os números relativos à data da escritura e ao preço devem ser escritos por extenso. 
(B) Os atos notariais, redigidos obrigatoriamente na língua nacional, serão manuscritos, datilografados ou impressos nos 

livros de notas. 
(C) Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional, ainda que o tabelião entenda o idioma em que se 

expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz, que 
tenha idoneidade e conhecimento bastantes. 

(D) A escrituração far-se-á apenas em cor azul ou preta indelével. 
 
13. Sobre a lavratura dos atos notarias, assinale a alternativa correta. 
(A) Na ausência de assinatura de uma das partes, o Tabelião de Notas declarará incompleta a escritura e consignará as 

assinaturas faltantes. 
(B) O Tabelião de Notas, o substituto legal que lavrou escritura pública, as partes e as demais pessoas que compareceram 

a qualquer ato notarial assinarão somente na última página do instrumento. 
(C) Pelo ato notarial incompleto não são devidos os emolumentos, restando proibido o fornecimento de certidão ou traslado, 

salvo ordem judicial. 
(D) Se a assinatura da parte for ilegível, deverá ser lançado, pelo próprio subscritor, o seu nome por extenso e de forma 

legível. 
 
14. Assinale a alternativa incorreta. 
São considerados erros, inexatidões materiais e irregularidades, exclusivamente: 
(A) erros de cálculo matemático. 
(B) omissões e erros referentes à descrição e à caracterização de bens individuados no ato notarial. 
(C) omissões e erros relativos aos dados de qualificação pessoal das partes e das demais pessoas que compareceram ao 

ato notarial, se provados por documentos oficiais. 
(D) omissões e erros cometidos na transposição de dados constantes dos documentos exibidos para lavratura do ato 

notarial, em papel, microfilme ou documento eletrônico, independentemente de arquivamento. 
 
15. Se o negócio jurídico pretendido pelas partes disser respeito a bem imóvel cujo título anterior não estiver transcrito ou 

registrado na matrícula, o tabelião deve 
(A) lavrar a escritura, condicionando a expedição do traslado ao prévio registro do título anterior. 
(B) evitar lavrar o ato, e somente fazê-lo se a parte insistir na lavratura, com a observação de que o interessado está ciente 

da situação e de seus efeitos jurídicos, bem como assuma a responsabilidade pelo registro dos atos anteriores. 
(C) recusar a lavratura da escritura. 
(D) lavrar a escritura normalmente. 
 
16. Quanto à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, assinale a alternativa correta. 
(A) A aquisição de imóvel rural com área entre 3 (três) e 50 (cinquenta) módulos por pessoa física estrangeira residente no 

país dependerá de autorização do INCRA e, se a área territorial exceder a 20 (vinte) módulos, de assentimento prévio da 
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

(B) A aquisição será livre, independentemente de autorização ou licença, se o imóvel contiver área não superior a 3 (três) 
módulos (MEI), qualquer que seja a sua localização. 

(C) A aquisição de mais de um imóvel rural com área não superior a 3 (três) módulos por pessoa física estrangeira 
residente no país dependerá de autorização do INCRA. 

(D) A pessoa física estrangeira residente no país (portadora de RNE) somente pode adquirir imóvel rural que não exceda a 
50 (cinquenta) módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua. 

 
17. Quanto aos bens, nas escrituras de inventário, assinale a alternativa incorreta. 



(A) No caso de bem imóvel demolido, com alteração de cadastro de contribuinte, de número do prédio e de nome de rua, é 
necessário mencionar no título a situação antiga e a atual, mediante apresentação do respectivo comprovante. 

(B) Os semoventes serão indicados em número, espécies, marcas e sinais distintivos. 
(C) Se bem imóvel descaracterizado na matrícula, por desmembramento ou expropriação parcial, o Tabelião de Notas deve 

exigir a prévia apuração do remanescente antes da realização da partilha. 
(D) A cada bem do espólio deverá constar o respectivo valor atribuído pelas partes, além do valor venal, quando imóveis ou 

veículos automotores. 
 
18. Quanto à ordem dos serviços em geral nas serventias de protesto, assinale a alternativa correta. 
(A) O Tabelião de Protesto de Títulos deve prestar os serviços de modo eficiente e adequado, em local de fácil acesso ao 

público e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos, nos dias e horários definidos por meio de portaria 
do Corregedor Geral de Justiça, atento às peculiaridades locais e às seis horas diárias mínimas de atendimento ao público, e com 
observação do disposto na Seção V do Capítulo XIII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

(B) A Portaria disciplinando a jornada de trabalho para atendimento ao público deve regrar a forma como se dará o regime 
de plantão, até às 19:00 horas, para recepção dos títulos e documentos de dívida e das ordens judiciais de sustação de protesto. 

(C) Não realizado o pagamento, não comunicada a sustação judicial do protesto e nem formalizada a desistência do pedido 
de protesto de títulos e outros documentos de dívida formalmente regulares, o protesto deve ser lavrado no último dia do tríduo 
legal, concluindo-se até às 19:00 horas do mesmo dia o procedimento de lavratura, registro e expedição do instrumento do 
protesto. 

(D) Todos os títulos e documentos de dívida apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados 
dentro de vinte e quatro horas, obedecendo à ordem cronológica de entrada, sendo irregular, de qualquer modo, o lançamento no 
livro de protocolo depois de expedida a intimação. 

 
19. Não se pode(m) protestar: 
(A) os títulos de crédito, bem como os documentos de dívida qualificados como títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais. 
(B) o título de crédito emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente. 
(C) as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
(D) por falta de pagamento, a letra de câmbio contra o sacado não aceitante. 
 
20. Quanto ao local do protesto, assinale a alternativa correta. 
(A) Quando não for requisito do título e não havendo indicação da praça de pagamento ou aceite, será considerada a praça 

do sacador ou credor. 
(B) Os títulos executivos judiciais podem ser protestados na localidade de tramitação do processo ou na de domicílio do 

devedor. 
(C) O protesto especial para fins falimentares será lavrado na praça indicada pelo credor/apresentante. 
(D) Somente podem ser protestados os títulos, as letras e os documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças 

localizadas no território do município. 
 
21. É inadmissível o protesto facultativo de cheque quando evidenciado o abuso de direito por parte do apresentante. Entre as 

circunstâncias a seguir indicadas, qual delas não está elencada como indiciária de abuso de direito? 
(A) Cheques devolvidos pelo banco sacado com fundamento nos motivos números 13, 23, 34 e 40, definidos pelo Banco 

Central do Brasil. 
(B) Cheques de valores irrisórios ou que sejam expressos em unidade monetária que não seja o Real. 
(C) Apresentação dos cheques por terceiros que não sejam seus beneficiários originais. 
(D) Indicação de endereço onde não reside o emitente, de modo a inviabilizar a sua intimação pessoal. 
 
22. Quanto ao prazo do protesto, é correto afirmar: 
(A) o prazo para tirada do protesto é de 3 (três) dias úteis, contados da intimação do devedor. 
(B) no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, durante o qual haverá suspensão do expediente forense em razão do 

recesso de final de ano, o prazo do protesto será suspenso, voltando a fluir normalmente a partir do primeiro dia útil subsequente 
ao dia 6 de janeiro. 

(C) quando a intimação for efetivada no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado 
no primeiro dia útil subsequente. 

(D) o protesto não será lavrado antes do prazo de 36 (trinta e seis) horas, contado da intimação do devedor. 
 
23. Quais dos atos a seguir indicados não constarão da Central de Informações do Registro Civil – CRC? 
(A) Os registros lavrados no Livro E (União Estável, Interdição, Ausência, Emancipação, Transcrições de Nascimento, 

Casamento e Óbito). 
(B) Os registros lavrados no Livro A (Nascimento). 
(C) Os registros lavrados no Livro B-Auxiliar (Casamento Religioso Para Efeitos Civis). 
(D) Os registros lavrados no Livro C-Auxiliar (Registro de Natimortos). 
 
24. Quanto ao Registro Civil das Pessoas Naturais, assinale a alternativa correta. 
(A) O registro do contrato da união estável será lavrado no Livro “B”, pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Sede, ou onde houver, no 1.º Subdistrito da Comarca em que os companheiros têm ou tiveram seu último domicílio. 
(B) O registro das sentenças de declaração de morte presumida será feito no Livro “C” do Registro Civil das Pessoas 

Naturais do 1.º Subdistrito da Comarca onde o ausente teve seu último domicílio. 
(C) Serão registradas no Livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1.º Subdistrito da Comarca, com relação aos 

menores nela domiciliados, emancipação por concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público 
ou particular, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do Juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos 



completos. 
(D) Antes de proceder ao assento de óbito de pessoa de menos de 1 (um) ano, o Oficial verificará se houve registro de 

nascimento, o qual, se inexistente, será previamente feito, no mesmo Registro Civil das Pessoas Naturais competente para a 
lavratura do assento de óbito. 

 
25. Quanto ao livro de registro de casamento, é correto afirmar que 
(A) as sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso com efeito 

suspensivo, devendo constar tal circunstância do mandado judicial. 
(B) o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais comunicará, dentro de 05 (cinco) dias, o lançamento da averbação ao 

Juiz que houver subscrito a carta de sentença ou mandado mediante ofício sob registro postal. 
(C) será averbada a sentença de nulidade ou de anulação de casamento, declarando-se a data em que o Juiz a proferiu, a 

sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. 
(D) o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais comunicará, dentro de 05 (cinco) dias, o lançamento da averbação ao 

tabelião que lavrou a escritura de separação ou divórcio consensuais mediante ofício sob registro postal. 
 
26. Nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, os Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais 

adotarão classificadores para: 
(A) petições de registro tardio e procedimentos administrativos. 
(B) arquivamento de alvarás. 
(C) arquivamento das segundas vias dos demonstrativos de atos remunerados e gratuitos, encaminhados à entidade 

gestora. 
(D) cópias das relações de comunicações expedidas em meio físico, inclusive aquelas referentes ao óbito, união estável, 

casamento, separação, restabelecimento do casamento, divórcios, anulação, nulidade, interdição, emancipação, ausência, morte 
presumida. As comunicações recebidas por meio eletrônico serão materializadas para tal finalidade. 

 
27. Nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, não poderão ser inutilizados, ainda que 

previamente reproduzidos por processo de microfilmagem ou mídia digital, os seguintes documentos: 
(A) livros de registro de edital em suporte físico. 
(B) atestados e declarações de óbito recebidos para a realização dos assentos. 
(C) documentos referentes à vida funcional dos escreventes e auxiliares. 
(D) mandados judiciais e procedimentos administrativos que envolvam registros ou averbações. 
 
28. Quanto à escrituração dos livros do Registro Civil das Pessoas Naturais, é correto afirmar que 
(A) constarão dos índices os nomes de todos os integrantes dos assentos. Nos de casamento, os nomes dos contraentes e 

também o nome dos respectivos genitores. 
(B) as anotações, averbações e retificações poderão ser lançadas no verso do assento. 
(C) os assentos serão escriturados seguidamente, em sequência cronológica de declarações, tendo cada um o seu número 

de ordem, que pode ser renovado a cada ano civil. 
(D) ocorrendo omissões ou erros, respectivas adições ou emendas podem ser corrigidas de ofício pelo Oficial do Registro 

Civil das Pessoas Naturais, mediante ata retificativa. 
 
29. Quanto ao registro de nascimento, é correto afirmar: 
(A) poderão ser adotados sobrenomes do pai, da mãe ou de ambos, em qualquer ordem. 
(B) os Oficiais de Registro Civil deverão exigir a inclusão de mais de um sobrenome ao prenome dos filhos, a fim de se 

evitar prejuízos à pessoa, em razão da homonímia evidente. 
(C) o Oficial deverá evitar os registros suscetíveis de expor a ridículo seus portadores, e, se houver insistência do 

interessado, submeter o caso às vias ordinárias, para decisão jurisdicional. 
(D) no caso de gêmeos, o Oficial deverá declarar no assento especial de cada um a ordem do nascimento. Os gêmeos que 

tiverem prenome igual deverão, obrigatoriamente, ser inscritos com duplo prenome, de modo que possam distinguir-se. 
 
30. Conforme o disposto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, quanto à publicidade dos atos do Registro 

Civil, é correto afirmar: 
(A) nas hipóteses de adoção anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, as certidões serão expedidas 

independentemente de autorização do Juiz Corregedor Permanente. E, nas situações de adoção disciplinada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, as certidões somente serão expedidas após autorização do Juiz da Vara da Infância e da Juventude. 

(B) as certidões de registro civil em geral, inclusive as de inteiro teor, requeridas pelos próprios interessados, seus 
representantes legais e terceiros juridicamente interessados, ressalvado o caso de proteção à testemunha, serão expedidas 
independentemente de autorização do Juiz Corregedor Permanente. 

(C) as certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, o local, a data do nascimento por extenso e 
a ordem de filiação. 

(D) sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o Oficial mencioná-la, 
obrigatoriamente, contendo a informação de que “a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo”, não 
obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvados os casos de legitimação, 
legitimação adotiva, proteção à testemunha, reconhecimento de paternidade, alteração de patronímico e adoção. 

 
31. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) as sentenças de nulidade ou anulação de casamento serão averbadas mesmo enquanto sujeitas a recurso, qualquer 

que seja o seu efeito. 
(B) no livro de registro de casamento, será feita a averbação da sentença de nulidade ou de anulação de casamento, 



declarando-se a data em que o Juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. 
(C) o Oficial comunicará, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o lançamento da averbação ao Juiz que houver subscrito a 

carta de sentença ou mandado mediante ofício sob registro postal. 
(D) será registrado o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. 
 
32. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que, no livro de nascimento, serão averbados: 
(A) o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, a perda ou a retomada de nacionalidade brasileira, quando 

comunicadas pelo Ministério da Justiça, as sentenças concessivas de adoção do maior, o óbito, a emancipação. 
(B) as decisões declaratórias de filiação, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, a perda ou a retomada de 

nacionalidade brasileira, quando comunicadas pelo Ministério da Justiça, a perda, a suspensão e a destituição do poder familiar. 
(C) as decisões declaratórias de filiação, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, quaisquer alterações do nome, o 

casamento e a conversão da união estável em casamento. 
(D) a perda ou a retomada de nacionalidade brasileira, quando comunicadas pelo Ministério da Justiça, termo de guarda e 

responsabilidade, a nomeação de tutor, a anulação do casamento. 
 
33. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) as alterações necessárias do patronímico familiar por subsequente matrimônio dos pais serão processadas a 

requerimento do interessado independentemente de procedimento de retificação e serão averbadas nos assentos de nascimento 
dos filhos. 

(B) à alteração de patronímico não se aplica a regra da averbação de reconhecimento de filho. 
(C) não se submete à égide do Provimento n.º 16 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ o reconhecimento espontâneo de 

filho realizado junto às Defensorias Públicas e os Ministérios Públicos dos Estados e aquele em que a assinatura tenha sido 
abonada pelo diretor do presídio ou autoridade policial, quando se tratar de pai preso. 

(D) nos casos de averbação de reconhecimento de filho estão dispensadas de serem observadas as diretrizes previstas nos 
Provimentos n.º 16 e n.º 19 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

 
34. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) da averbação das sentenças de tutela com nomeação de tutor é dispensável constar a data da averbação e a anotação 

sobre eventual existência de hipoteca legal, bastando a indicação do nome e qualificação do tutor, bem como a data da sentença, 
Vara e nome do juiz que a proferiu. 

(B) a averbação das sentenças de investigação de paternidade e negatória de paternidade que constituírem nova relação 
de filiação será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais que registrou o nascimento do menor, com as mesmas cautelas e 
efeitos do registro inicial, fazendo constar apenas data da sentença, Vara e nome do Juiz que a proferiu. 

(C) se não for requerida a gratuidade e o reconhecimento de filho se realizar em Registro Civil das Pessoas Naturais 
diverso daquele em que lavrado o assento de nascimento, o Oficial preparará a documentação e a entregará à parte para o 
encaminhamento necessário. 

(D) o registro das sentenças de tutela com nomeação de tutor será feito no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da circunscrição territorial do juízo prolator da decisão. 

 
35. Quanto à competência territorial para o registro no Oficial de Registro de Títulos e Documentos, assinale a alternativa 

correta em relação ao registro dos contratos de alienação fiduciária de bens móveis. 
(A) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor. 
(B) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos da localização dos bens oferecidos em alienação fiduciária. 
(C) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca de celebração do contrato. 
(D) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor. 
 
36. Qual a providência que o Oficial de Registro de Títulos e Documentos deve tomar para utilizar o sistema de 

microfilmagem? 
(A) O Oficial deverá estar registrado no Conselho Nacional de Justiça e requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente. 
(B) O Oficial deverá estar registrado no Ministério da Justiça ou poderá contratar empresa especializada que esteja 

registrada no Ministério da Justiça. 
(C) O Oficial deverá pedir autorização ao Juiz Corregedor Permanente para a substituição dos livros pelo sistema de 

microfilmagem. 
(D) Não há necessidade de qualquer providência, pois já está previsto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça que é 

possível a utilização do serviço de microfilmagem. 
 
37. Dispõe o art. 160 da Lei n.º 6.015/73: “O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro ou 

da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento, o papel apresentado, e a quaisquer terceiros que lhes 
sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros Municípios as notificações necessárias. Por esse processo, 
também poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações, quando não for exigida a intervenção judicial”. 

Diante da disposição desse artigo, quando é considerado perfeito o registro deste documento? 
(A) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação após certificado o seu cumprimento. 
(B) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação, quando esta for cumprida 

independentemente do seu resultado. 
(C) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação após a averbação lavrada na coluna de 

anotações, à margem do respectivo registro do resultado da notificação. 



(D) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação independentemente da averbação do 
cumprimento da diligência, ou da impossibilidade de sua realização. 

 
38. Em 25.05.2002, foi constituída uma sociedade simples em que constavam no quadro societário João da Silva, com 40% 

do capital social, e sua mulher, Maria da Silva, com 60% do capital social, casados no regime da comunhão parcial de bens. Em 
30.04.2007, foi averbada alteração do contrato social para indicar mudança do estado civil dos sócios para divorciados. É 
apresentada agora para registro uma alteração contratual onde João cede suas quotas para filha do casal, Maria Helena da Silva, 
com 02 anos de idade.  

Ao qualificar o título, o Oficial deve, dentre outros aspectos, verificar os seguintes requisitos formais: 
(A) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, que ela está sendo representada 

por seus pais e que o capital social esteja totalmente integralizado. 
(B) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, devendo ser acompanhada de 

alvará judicial por se tratar de ato que excede a simples administração. 
(C) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, que ela está sendo representada 

por seus pais, sendo que o capital social pode ou não estar totalmente integralizado, desde que garantido por caução. 
(D) na alteração contratual deve constar que a menor poderá exercer a administração, desde que representada por seus 

pais e que o capital social esteja totalmente integralizado. 
 
39. Para o registro dos atos constitutivos e suas respectivas alterações no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, é 

dispensado o visto do advogado devidamente identificado com seu nome e número de inscrição na OAB: 
(A) nas fundações de direito privado. 
(B) nas cooperativas. 
(C) nas sociedades simples enquadradas como ME ou EPP. 
(D) nas organizações religiosas. 
 
40. Consideram-se requisitos para o registro de uma “EIRELI”, no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas: 
(A) ser constituída por uma ou mais pessoas e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 100 vezes 

ao maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
(B) ser constituída por uma única pessoa, ter capital social não inferior a 100 vezes ao maior salário mínimo vigente no 

País, podendo o capital social ser integralizado no prazo máximo de 180 dias de sua constituição. 
(C) ser constituída por uma única pessoa e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 50 vezes ao 

maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
(D) ser constituída por uma única pessoa e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 100 vezes ao 

maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
 
41. Em 20.08.2005, foi efetuado registro de uma Escritura Pública de Venda e Compra e constou do ato do registro que o 

casal adquirente adotou o regime da Comunhão Universal de Bens antes da Lei n.º 6.515/77. Em 13.11.2013, o Oficial do 
Registro de Imóveis que assumiu a delegação no 8.º concurso, ao qualificar um requerimento de alteração de estado civil para 
Comunhão Parcial de Bens na vigência da Lei n.º 6.515/77, constata que houve um erro no momento da prática do ato de 
registro, em 20.08.2005. Sendo assim, este Oficial deve: 

(A) praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento e cobrar emolumentos, tendo em vista que o erro 
foi imputável ao antigo Oficial de Registro. 

(B) praticar a averbação de correção com base no título que deu origem ao registro e não cobrar emolumentos em 
decorrência da prática do ato de retificação, tendo em vista que o erro foi imputável ao respectivo serviço de registro. 

(C) não praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento, tendo em vista que alteração de regime de 
bens só poderá ser feita através de sentença judicial transitada em julgado. 

(D) não praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento, tendo em vista que o erro foi imputável ao 
antigo Oficial de Registro, indicando ao interessado que deve acionar o Juiz Corregedor Permanente e requerer a retificação do 
registro. 

 
42. Foi registrado um instrumento particular de mútuo com alienação fiduciária, para garantia da dívida de R$ 250.000,00, a 

serem pagos em 10 parcelas de R$ 25.000,00, vencendo a primeira em 15.01.2014 e as demais em igual dia dos meses 
subsequentes. Em 30.04.2014, tendo expirado o prazo de carência, foi prenotado requerimento do fiduciante para intimação do 
fiduciário, tendo em vista o não pagamento das parcelas vencidas em 15.03.2014 e 15.04.2014. Do demonstrativo de débitos, 
consta na projeção de valores para pagamento da dívida, além das parcelas já vencidas e não pagas, todas as demais previstas 
no contrato, tendo em vista que o inadimplemento acarretou vencimento antecipado da dívida. 

Diante de tal requerimento, o Oficial deve 
(A) elaborar nota de devolução expondo que a Lei n.º 9.514/97 só permite que sejam cobradas as prestações vencidas e as 

que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais e legais, além 
das despesas de cobrança e de intimação. 

(B) proceder a intimação, tendo em vista que não cabe ao Oficial examinar a regularidade do cálculo. 
(C) proceder a intimação, indicando nesta apenas as parcelas que o Oficial considera indiscutíveis. 
(D) elaborar Nota de Devolução ao fiduciante, pois o requerimento não é título hábil para proceder a intimação, devendo o 

próprio elaborar a intimação, sendo de sua inteira responsabilidade os valores cobrados do fiduciário. 
 
43. Quanto ao registro de sentença declaratória de usucapião de um imóvel rural com área de 50 hectares, proferida em 

20.05.2012, tendo a ação sido ajuizada em 02.11.2010, considerando o princípio da especialidade objetiva, é correto afirmar que, 
para o registro desta usucapião, 

(A) o Oficial não necessitará exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a prorrogação do prazo, para 20.11.2019, de obrigatoriedade do 



georreferenciamento e certificação no INCRA para imóveis com entre 25 e 100 hectares. 
(B) o Oficial não poderá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 

georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista que usucapião trata-se de aquisição originária. 
(C) o Oficial deverá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 

georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a data da propositura da ação. 
(D) o Oficial deverá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 

georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a data da sentença. 
 
44. Nos títulos que versarem sobre separação, divórcio ou dissolução de união estável, e, com relação aos bens imóveis, não 

forem estes objeto de partilha, mas apenas ficar definido permanecerem, em sua totalidade, em comunhão, o Oficial deve 
(A) elaborar nota devolutiva do título, tendo em vista que não há ato para ser praticado com base na partilha, bastando ser 

averbada a separação ou o divórcio com base na certidão de casamento. 
(B) praticar um ato de registro partilhando 50% para cada cônjuge. 
(C) elaborar nota devolutiva do título, pois é obrigatório, no divórcio, decidir sobre a partilha de bens. 
(D) averbar na matrícula de cada imóvel constante da partilha a mudança do caráter jurídico, com a dissolução da 

sociedade conjugal e surgimento do condomínio “pro indiviso”. 
 
45. São requisitos para unificação de imóveis que pertencem a mais de um proprietário: 
(A) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, sendo os 

imóveis contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, não importando as partes ideais que cada proprietário possui nos 
imóveis que serão unificados. 

(B) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, devendo 
os imóveis ser contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, com partes ideais idênticas em cada um dos imóveis que 
serão unificados. 

(C) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, devendo 
os imóveis ser contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, não importando as partes ideais que cada um possui em cada 
imóvel que será unificado, desde que requerido por todos os proprietários. 

(D) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, podendo 
os imóveis ser contíguos ou não, pertencerem aos mesmos proprietários, com partes ideais idênticas em cada um dos imóveis 
que serão unificados. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
46. Assinale a alternativa que define corretamente uma Constituição rígida. 
(A) Constituição rígida é aquela originada de um órgão formado por representantes do povo, especialmente eleitos para a 

correspondente elaboração. 
(B) Constituição rígida é aquela alterável somente por procedimentos especiais e solenes, diferentes daqueles exigidos 

para a elaboração da legislação complementar ou ordinária. 
(C) Constituição rígida é aquela elaborada e outorgada por um determinado governante e sem a participação popular. 
(D) Constituição rígida é aquela aperfeiçoada por escrito e por um órgão constituinte específico, a definir os dogmas 

fundamentais da política e do direito dominantes em determinado momento. 
 
47. Assinale a alternativa correta no que tange à ação direta de inconstitucionalidade ou à ação declaratória de 

constitucionalidade. 
(A) A ação direta de inconstitucionalidade também é possível por omissão de medida necessária à efetivação de norma 

constitucional. 
(B) A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade podem ser ajuizadas somente pelo 

Presidente da República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados, pela Mesa da Assembleia 
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo Governador de Estado ou do Distrito Federal, pelo Procurador-Geral 
da República, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e por confederação sindical ou entidade de classe no 
âmbito nacional. 

(C) O Advogado-Geral da União nunca atua nas ações de inconstitucionalidade. 
(D) O Procurador-Geral da República é facultativamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade. 
 
48. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, dentre outros, estabelece como princípio da Administração Pública a 

moralidade. Com lastro em tal princípio, é possível o reconhecimento da invalidade de um ato formalmente aperfeiçoado de 
acordo com a lei, mas comprovadamente ofensivo à moralidade administrativa.  

O raciocínio ora exposto está: 
(A) parcialmente correto, na medida em que o princípio da moralidade administrativa depende de lei complementar para sua 

aplicação, a ser elaborada. 
(B) parcialmente correto, na medida em que a anulação só ocorrerá se caracterizado efetivo prejuízo financeiro ao erário. 
(C) totalmente correto. 
(D) totalmente incorreto, visto ser impossível a anulação de ato produzido formalmente de acordo com a lei. 
 
49. Assinale a alternativa que compreende todos os fundamentos da República brasileira, como tais expressamente referidos 

pela Constituição Federal. 
(A) Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 
(B) Soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da propriedade e pluralismo político. 
(C) Soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. 
(D) Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. 



 
50. A Constituição Federal, na parte em que trata dos direitos e garantias fundamentais, especificamente nos direitos e 

deveres individuais e coletivos, estabelece a gratuidade para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, 
(A) somente do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. 
(B) somente do registro civil de nascimento e da certidão de casamento. 
(C) somente do registro civil de nascimento. 
(D) somente da certidão de óbito. 
 
51. Com relação às disposições gerais atinentes à Administração Pública, sob o enfoque da Constituição Federal, pode-se 

afirmar corretamente que 
(A) a investidura em cargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia em concurso público exclusivamente 

de provas, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

(B) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
(C) é possível, na forma da lei, a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público. 
(D) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável sempre que necessário, no máximo duas 

vezes, na forma da lei. 
 
52. Assinale a alternativa em consonância com a Constituição Federal. 
(A) O Senado Federal é formado por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 

majoritário, observando-se que cada senador será eleito com um suplente. 
(B) Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal compreende 
competência privativa da Câmara dos Deputados, a excluir, portanto, a sanção do Presidente da República. 

(C) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por dez Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

(D) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades 
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

 
53. A Constituição Federal, em seu artigo 93, estabelece que lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados determinados princípios.  
Assinale a alternativa que expõe, de forma correta, um desses princípios. 
(A) Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, observando-se, dentre outros 

fatores, a obrigatoriedade da promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de 
merecimento. 

(B) Acesso aos tribunais de segundo grau por antiguidade ou indicação do Supremo Tribunal Federal, alternadamente. 
(C) Nunca será promovido o juiz que retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório 

sem o devido despacho ou decisão. 
(D) Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração, de atos de mero expediente e para a 

prolação de decisões interlocutórias. 
 
54. O estado de defesa delimitado na Constituição Federal prevê: 
(A) a possibilidade de restrição apenas aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. 
(B) tempo de duração não superior a trinta dias, admitidas prorrogações por igual prazo, se persistirem as razões que 

justificaram a sua decretação. 
(C) ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos 

danos e custos decorrentes. 
(D) encaminhamento obrigatório por parte do Presidente da República do ato que decretar o estado de defesa ou sua 

prorrogação, com a respectiva justificação, para eventual aprovação, ao Supremo Tribunal Federal, dentro do prazo de vinte e 
quatro horas. 

 
55. De acordo com a ordem constitucional vigente, é correto afirmar que 
(A) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização 

dos atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos pelo Poder Executivo. 
(B) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização 

dos atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos pelo Poder Judiciário. 
(C) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais 

de registro e de seus prepostos pelo Poder Executivo. 
(D) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais 

de registro e de seus prepostos pelo Poder Judiciário. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
56. O Governador do Estado expede Decreto-expropriatório que tem por objeto determinado imóvel de particular com o 

objetivo de servir como instalação de unidade administrativa de uma sociedade de economia mista que presta serviço público. 
Essa sociedade ingressa com a ação de desapropriação. Após a avaliação prévia do imóvel por perito judicial, depositado o valor 
indicado, a autora (sociedade de economia mista prestadora de serviço público) é imitida na posse do imóvel e inicia as suas 



funções. Após o devido processo legal, o processo é sentenciado com a fixação de um valor de indenização. Em grau de recurso, 
a decisão é mantida e, em execução de sentença, a sociedade de economia mista espontaneamente paga o saldo residual 
existente em favor do expropriado. Por último, registra-se a propriedade na matrícula do imóvel. 

Sobre esta situação narrada, assinale a alternativa correta. 
(A) A propriedade do imóvel deve ser registrada em favor do Governo do Estado, pois apenas a posse pode ser 

reconhecida em benefício da sociedade de economia mista e, mesmo assim, enquanto afetado o bem ao serviço público por ela 
prestado. 

(B) O imóvel qualifica-se como bem público de uso geral com a imissão na posse; a partir do trânsito em julgado do 
processo torna-se bem público de uso especial, e com o registro na matrícula do imóvel é que se transfere a propriedade. 

(C) A propriedade em favor da expropriante é condição à qualificação jurídica do imóvel como bem público de uso especial. 
(D) O imóvel torna-se bem público de uso especial a partir da imissão na posse e a propriedade é transferida à sociedade 

de economia mista com o pagamento integral do valor de indenização. 
 
57. Sobre o controle judicial dos atos da Administração Pública, é correto afirmar: 
(A) o momento para a prática de um ato administrativo de competência discricionária encontra-se sob a prerrogativa do 

gestor público de modo que não é obrigado a responder, caso provocado por um cidadão no exercício do direito de petição, da 
razão de não o ter realizado. 

(B) os atos políticos, espécie de ato administrativo, são atos de competência discricionária que não admitem, em relação ao 
objeto e ao motivo, o controle judicial, ainda que sob o fundamento de ponderação da regra da proporcionalidade. 

(C) os atos de competência vinculada são integralmente sindicáveis, ao passo que os atos de competência discricionária o 
são em relação à competência, ao cumprimento do interesse público, aos motivos determinantes à prática do ato, à existência, 
clareza e suficiência da motivação e, mesmo em relação aos elementos do ato administrativo que tradicionalmente são 
assinalados como passíveis de discricionariedade, a exemplo da forma, do objeto, dos motivos de direito, é possível a verificação 
do atendimento das demais regras e princípios do regime jurídico-administrativo, pois é possível a redução a zero da 
discricionariedade ainda nestas últimas hipóteses. 

(D) o mérito administrativo consiste no espaço de liberdade conferido ao administrador público imune a qualquer forma de 
controle, mesmo se constatada a ausência de proporcionalidade, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. 

 
58. A respeito da denominada “discricionariedade técnica” da função administrativa, é correto afirmar: 
(A) trata-se de uma competência discricionária do magistrado que consiste na prerrogativa de solicitar, se houver 

necessidade, pareceres técnicos ao esclarecimento do caso, o que repercute, em última análise, na definição do alcance do 
controle judicial sobre o ato administrativo impugnado. 

(B) não se aplica ao direito brasileiro este instituto porque representa uma contradição em termos com a noção jurídica por 
nós adotada de discricionariedade administrativa uma vez que esta competência não pode ser coarctada por critérios técnicos de 
outras áreas do conhecimento humano. 

(C) define-se como uma competência discricionária do juiz que lhe confere a possibilidade de verificar a presença dos 
pressupostos das tutelas de urgência em pedidos de suspensão de eficácia de atos administrativos. 

(D) são aspectos técnicos do exercício da função pública, o que significa dizer que por meio de informes de natureza 
técnica pertinentes ao caso, a exemplo de um laudo de engenharia sobre um imóvel, é possível o controle judicial. 

 
59. Sobre a teoria geral da improbidade administrativa, é correto afirmar: 
(A) cuida-se de instituto processual por meio do qual se apura a violação da moralidade administrativa, o enriquecimento 

ilícito, o prejuízo ao erário, além do descumprimento doloso de outros princípios do regime jurídico administrativo. 
(B) alinha-se direta e primordialmente ao princípio republicano, o que significa que, nesta instância de responsabilidade, a 

improbidade administrativa relaciona-se imediatamente com os deveres de transparência, prestação de contas e responsabilidade 
no exercício da função pública. 

(C) trata-se de responsabilidade jurídica de natureza penal na qual são atos típicos de improbidade administrativa o 
enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e a violação aos princípios da Administração Pública. 

(D) consiste numa instância de responsabilidade pública destinada à imputação de sanções por prática de ilícitos cometidos 
por agentes públicos, desde que lotados em cargos públicos, com estabilidade ou em comissão, empregos públicos e, ainda, 
particulares em colaboração com o Estado, mas desta esfera são afastados os particulares que devem responder em ação própria 
de reparação por eventuais prejuízos causados. 

 
60. A respeito da teoria da imputação normativa aplicada à responsabilidade patrimonial do Estado, é correto afirmar: 
(A) o nexo causal apurado não é exclusivamente sobre os fatos naturais, mas, antes e principalmente, refere-se à aferição 

da existência de uma competência pública prescritiva de um dever objetivo de evitar o resultado, independentemente de tratar-se 
da responsabilidade por ação ou por omissão. 

(B) deve ser considerada exclusivamente em relação aos atos da Administração Pública Direta, pois a delegação ou a 
outorga de um serviço público a particulares implica a incidência, ainda que não predominante, de elementos de responsabilidade 
do direito privado. 

(C) aplica-se subsidiariamente à Administração Pública Direta sempre que o delegado do serviço público não apresente 
condições de sozinho reparar o dano. 

(D) é vinculada à denominada responsabilidade pela perda de uma chance com incidência tanto em relações jurídicas 
submetidas ao direito privado quanto às regidas pelo direito público. 

 
61. É promulgada uma lei estadual que cria um órgão de controle interno da Administração Pública, com função de 

fiscalização e imposição de sanções. Prescreve-se a competência deste órgão para instaurar processos administrativos 
disciplinares, inclusive contra agentes públicos lotados junto a entes da Administração Pública Indireta. Diante desta situação 
jurídica, é correto afirmar: 

(A) o controle amplo, tal como afirmado, fundamenta-se no regime jurídico administrativo, sobretudo nos princípios da 



moralidade administrativa e da boa-administração, o que justifica, quando houver notícia de violação de princípios da 
Administração Pública, a pronta atuação do novo órgão de controle. 

(B) a lei é inconstitucional porque a competência legislativa para disciplinar o processo administrativo é privativa da União, 
nos termos do art. 22, I, e aos Estados apenas compete, no exercício de sua competência suplementar, tratar de procedimentos, 
conforme assevera o art. 24, XI, ambos da Constituição Federal. 

(C) a lei estadual que disciplina o controle deste novo órgão, tanto em relação à Administração Pública Direta quanto junto à 
Indireta, em qualquer situação jurídica de irregularidade, é legítima por se inserir na competência legislativa concorrente dos 
Estados, nos termos do art. 24, XI, da Constituição Federal. 

(D) não pode o órgão de controle criado indistintamente instaurar procedimentos disciplinares contra servidores que 
integram a Administração Pública Indireta do Estado porque, se assim ocorresse, haveria a violação da capacidade administrativa 
de cada pessoa jurídica. No entanto, é possível conferir interpretação conforme a norma e entender que apenas 
excepcionalmente, em decisão fundamentada, pode haver a avocação da competência de instaurar e julgar os respectivos 
processos administrativos. 

 
62. Em relação ao regime jurídico-administrativo, é correto afirmar: 
(A) o princípio da legalidade justifica o atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o que implica dizer 

que mesmo os fatos gerados pela Administração Pública, e por todos aqueles que exercem a função administrativa por delegação 
ou por outorga, gozam desta característica. 

(B) o princípio da boa-administração define-se pela necessidade de a Administração Pública, e ainda de todos aqueles que 
exercem a função administrativa por delegação ou por outorga, cumprir com a eficiência no trato da gestão pública, em particular 
ainda com a necessidade de desenvolverem-se mecanismos de participação da população e transparência das informações, seja 
por ouvir o usuário do serviço público em ouvidorias especializadas, ou disponibilizar recursos que facilitem o acesso a 
informações, seja em relação à revisão e ajuste de formas de atendimento de acordo com as deficiências constatadas. 

(C) o princípio da impessoalidade encontra aplicação prática tanto em concursos públicos quanto no processo de licitação, 
mas não se aplica aos processos administrativos disciplinares. 

(D) o princípio da moralidade administrativa não se confunde com a moral comum, por isso é possível entendê-lo como 
sinônimo de improbidade administrativa, o que conta, inclusive, com a possibilidade de sanções específicas, nos termos da Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92). 

 
63. No exercício das funções notariais e de registro, é correto afirmar sobre o princípio da finalidade: 
(A) o seu vício, desvio de finalidade, apura-se subjetivamente, isto é, aferindo-se qual a intenção, o ânimo, o móvel do 

agente público na prática do ato. As finalidades passíveis deste vício são tanto o interesse público (finalidade em sentido amplo) 
quanto a categoria própria do ato (finalidade em sentido estrito). 

(B) o desvio de finalidade é exclusivo da função administrativa, portanto, tanto os atos da Administração Pública Direta 
quanto de pessoas a quem a função é delegada ou outorgada podem incorrer nesta ilegalidade. 

(C) o seu vício, o denominado desvio de finalidade, ocorre toda vez que aquele que exerce a função pública afasta-se de 
suas competências, isto é, do que lhe é definido como dever a ser cumprido conforme o princípio da legalidade, o que se afere 
objetivamente e pode se constatar em qualquer função pública (legislativa, judicial, administrativa e política). 

(D) não se aplica o princípio da finalidade porque esta norma jurídica relaciona-se com a atuação da Administração Pública 
Direta e de entes que compõem a Administração Pública Indireta, tais como as autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista. 

 
64. O art. 28 da Lei n.º 8.935/94 prescreve: “Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas 

atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas 
hipóteses previstas em lei”. Sobre a independência afirmada neste artigo, é correto dizer: 

(A) deve ser integralmente compatibilizada com o regime jurídico administrativo, pois se trata de delegação de serviço 
público, o que significa dizer que deve observar o princípio da legalidade, dentre outros princípios jurídicos do Direito 
Administrativo; por isso, as práticas cartorárias dos notários e dos registradores, e igualmente a sua remuneração, estão sujeitas 
ao conhecimento da sociedade civil. 

(B) assegura-se, por este artigo e pelo regime constitucional específico dos serviços notariais e de registro, notadamente ao 
se afirmar que essas atividades são exercidas em caráter privado (art. 236 da Constituição Federal), que existam significativas 
distinções em relação ao regime jurídico administrativo geral previsto no art. 37 da Constituição Federal, notadamente quanto ao 
regime de responsabilidade, em relação ao qual se aplica exclusivamente o Código Civil, e a remuneração percebida no exercício 
da função, o que conta com a proteção da privacidade tal como ocorre nas atividades particulares. 

(C) garante-se a possibilidade de os notários e registradores atuarem sem ter que responder a petições a ele formuladas 
quando entenderem que não são pertinentes, ou que não há respaldo jurídico ao que se postula, desde que em relação à 
Corregedoria do Tribunal de Justiça e ao Juiz Corregedor Permanente haja sempre pronta e integral resposta às inquirições 
formuladas. 

(D) garante-se autonomia na forma de exercício dos serviços notariais e de registro, o que restringe o princípio da 
legalidade por ser possível, em busca da eficiência e da boa administração, dar primazia a ordens de serviço que se revelem mais 
práticas e atuais do que as regras previstas na Lei n.º 8.935/94. 

 
65. Dispõe o art. 31 da Lei n.º 8.935/94 as infrações disciplinares às quais se sujeitam os notários e os oficiais de registro, e 

no inciso I prescreve-se: “a inobservância das prescrições legais ou normativas”. Pode-se afirmar a respeito deste inciso: 
(A) é inconstitucional esta disposição porque a vagueza de seu enunciado não permite qualquer interpretação conforme que 

justifique a sua permanência no sistema jurídico. 
(B) remete este inciso, necessariamente, aos demais incisos do mesmo artigo, e ainda a outros artigos da lei, mas não se 

pode admitir qualquer integração com normas infralegais, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da tipicidade. 
(C) em si é suficiente e não depende de qualquer integração normativa, o que significa dizer que é possível a instauração 

de processo disciplinar exclusivamente com a sua referência. Nesse sentido, o que se deve observar é apenas a descrição 



detalhada do fato junto à Portaria que inaugura o processo disciplinar. 
(D) ainda que esta norma seja excessivamente vaga, um conceito jurídico amplamente indeterminado, mesmo assim é 

possível compreender, pela noção jurídica de supremacia especial, que as prescrições normativas referidas podem 
complementar-se em densidade jurídica, e deste modo atender ao princípio da tipicidade, com disposições de deveres mais 
particularizados por meio de provimentos, regulamentos e outras normas de serviços expedidas pela função correcional exercida 
pelos Tribunais de Justiça. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
66. São modalidades de extinção do crédito tributário, entre outras: 
(A) pagamento, remissão, compensação e transação. 
(B) pagamento, compensação, anistia e isenção. 
(C) remissão, anistia, compensação e prescrição. 
(D) remissão, pagamento, compensação e isenção. 
 
67. Dentro da competência da União, estão os impostos: 
(A) imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre 

transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos. 
(B) imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural e imposto sobre 

propriedade de veículos automotores. 
(C) imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre a propriedade territorial rural. 
(D) imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, 

imposto sobre a propriedade territorial urbana. 
 
68. Assinale a alternativa correta com a diferença entre isenção e imunidade. 
(A) Isenção somente se refere a taxas e contribuições, já a imunidade abrange todos os tipos de tributos. 
(B) Isenção é prevista em lei, já a imunidade é constitucionalmente estipulada. 
(C) Isenção e não incidência são iguais, já a imunidade assemelha-se à chamada alíquota zero. 
(D) A isenção é criada por decreto do chefe do Executivo, já a imunidade é criada por decreto legislativo. 
 
69. Em relação à competência residual tributária da União Federal, outorgada pela Constituição, é correto afirmar que: 
(A) é o direto de a União instituir impostos e contribuições sociais por lei complementar, desde que não cumulativos. 
(B) esse direito não está sujeito ao princípio de legalidade e somente pode ser utilizado em caso de guerra ou comoção 

interna grave. 
(C) é o direito de instituir taxas e contribuições de melhoria. 
(D) é direito de a União instituir impostos não previstos no artigo 154, I da Carta Magna, desde que eles sejam não 

cumulativos e não tenham base de cálculo própria dos demais impostos descritos na Constituição. 
 
70. No tocante às certidões tributárias, é correto afirmar: 
(A) as certidões positivas abrangem os débitos tributários que estejam vencidos e regularmente inscritos, ainda que de 

exigibilidade suspensa. 
(B) as certidões negativas emitidas demonstram a inexistência de débitos tributários, mas não servem de prova da 

regularidade do contribuinte. 
(C) havendo urgência para a prática de ato necessário para evitar caducidade de direito, poderão ser dispensadas as 

certidões tributárias. 
(D) as certidões positivas com efeito de negativa não têm o mesmo efeito de certidões positivas. 
 
71. Para registro de alteração de estatutos de Sindicato, deve-se exigir qual das seguintes certidões? 
(A) Certidão de regularidade perante o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal. 
(B) Certidão negativa do Fisco Estadual. 
(C) Certidão negativa da Secretaria Municipal de Finanças. 
(D) Certidão negativa conjunta de débitos de Tributos Federais expedida pela Justiça Federal. 
 
DIREITO CIVIL 
 
72. Assinale a alternativa correta. 
(A) A posse fundada no jus possidendi (autônoma) é desprovida de título e tem origem em uma situação de fato apenas, 

não se confundindo com a posse jus possessionis, também denominada causal. 
(B) Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e úteis, não lhe assistindo o direito de 

retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. 
(C) Entende-se por fâmulo da posse a situação jurídica do sujeito que, achando-se em relação de dependência ou na 

condição de subordinado, detém a coisa em nome do proprietário ou possuidor. 
(D) A posse, qualificada como o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, produz efeitos jurídicos 

relevantes, notadamente a legítima defesa, o desforço imediato, o manuseio dos interditos possessórios, o direito de retenção, a 
indisponibilidade do bem possuído e a aquisição da propriedade pela usucapião. 

 
73. Assinale a alternativa correta. 
(A) Nas ações de usucapião extraordinária, especial e ordinária, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido 

pela prescrição aquisitiva, acrescentar à sua posse aquela exercida pelos antecessores e herdeiros do titular tabular, contanto que 
todas sejam contínuas e pacíficas. 



(B) Denomina-se usucapião tabular a forma de aquisição da propriedade imobiliária pelo exercício da posse qualificada, 
contínua e incontestadamente, com ânimo de dono, justo título e boa-fé, por cinco anos, se o imóvel houver sido adquirido, 
onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele 
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. 

(C) O artigo 1.240-A do Código Civil, aplicável retroativamente à sua vigência, prevê modalidade especial de usucapião em 
favor daquele que exercer, por 3 (três) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel 
urbano de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que 
abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

(D) O devedor considerado inadimplente e constituído formalmente em mora poderá adquirir o domínio do imóvel objeto do 
contrato descumprido, se possuir área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, mesmo durante o curso do processo judicial ou extrajudicial movido pelo credor. 

 
74. Ressalvada disposição expressa em contrário, a lei revogada 
(A) só se restaura se assim vier a ser declarado pelo Supremo Tribunal Federal. 
(B) sempre se restaura em suas disposições especiais, descartadas as gerais. 
(C) se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
(D) não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
 
75. As leis interpretativas 
(A) aplicam-se, também, a situações que estiverem sujeitas ao domínio temporal exclusivo das normas interpretadas. 
(B) são aplicáveis somente aos fatos ocorridos a partir da sua entrada em vigor. 
(C) permitem a repristinação, salvo disposição expressa em contrário. 
(D) não se submetem ao princípio geral do respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. 
 
76. Assinale a alternativa correta. 
(A) Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule e, uma vez 

cancelado, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente, salvo se 
decorrido o prazo de usucapião tabular. 

(B) Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e 
repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos o 
de quinhão maior, mesmo que outro tenha realizado benfeitorias mais valiosas. 

(C) Não é admitida a renúncia da parte ideal pelo condômino, ainda que para se eximir do pagamento das despesas e 
dívidas. 

(D) Por ser fonte de litígio, será lícito ao condômino exigir, a qualquer tempo, a divisão da coisa comum, desde que não haja 
acordo estipulando a indivisibilidade por prazo não maior de dez anos, vedada a prorrogação ulterior e ressalvada a possibilidade 
da divisão judicial antes do prazo acordado, a requerimento de qualquer interessado e se graves as razões apresentadas. 

 
77. A proteção que o Código Civil Brasileiro defere ao nascituro (art. 2.º), desde a sua concepção, 
(A) não alcança o natimorto. 
(B) só diz respeito a direitos patrimoniais. 
(C) alcança também o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. 
(D) pressupõe, obrigatoriamente e sempre, o nascimento com vida, assim demonstrado pelo exame médico-legal conhecido 

por docimasia. 
 
78. Assinale a alternativa correta. 
(A) Constitui-se a propriedade fiduciária da coisa móvel infungível com o registro do contrato, celebrado por instrumento 

público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de 
veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. 

(B) O contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel deve ser celebrado somente por escritura pública para viabilizar o 
registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, uma vez que ocorre a transferência da propriedade resolúvel como forma de 
garantia ao credor fiduciário. 

(C) Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciário possuidor 
direto e o fiduciante possuidor indireto da coisa móvel ou imóvel. 

(D) O Código Civil admite o pacto comissório que autoriza o proprietário fiduciário a ficar definitivamente com a coisa 
alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. 

 
79. Os absolutamente incapazes (art. 3.º do CC) 
(A) serão sempre pessoalmente responsáveis pelos prejuízos que causarem a terceiros, e a indenização deve ser fixada 

pelo juiz segundo os padrões normalmente recomendados de aferição da responsabilidade civil em geral. 
(B) em hipótese alguma podem ser civilmente responsabilizados pelos prejuízos que causarem a terceiros. 
(C) só podem ser responsabilizados, pelos prejuízos que causarem a terceiros, quando aptos a exprimirem a própria 

vontade. 
(D) respondem pelos prejuízos causados, somente quando as pessoas por eles responsáveis não tiverem a obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, devendo a indenização, neste caso, ser fixada equitativamente, observados 
limites humanitários. 

 
80. De acordo com o Código Civil, prescreve em um ano 
(A) a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de 

um ano, com capitalização ou sem ela. 
(B) a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 



(C) a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 
(D) a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de 

emolumentos, custas e honorários. 
 
81. Não dispondo a lei de modo contrário, a escritura pública é da substância do ato: 
(A) no compromisso de compra e venda relativo a imóveis loteados urbanos. 
(B) na cessão dos direitos à sucessão aberta, assim como do quinhão de que disponha o coerdeiro. 
(C) nos contratos de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária. 
(D) nas convenções de condomínio edilício, em que haja atribuições de frações ideais do terreno. 
 
82. Conforme o Código Civil, é correto afirmar: 
(A) é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito que não for obrigatoriamente realizada por instrumento 

público. 
(B) o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o 

devedor, sendo que a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do 
instrumento da obrigação. 

(C) se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, inclusive as garantias prestadas por terceiros, 
independentemente da ciência dos vícios geradores da invalidade. 

(D) é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor, sem o consentimento expresso do credor, ficando sempre 
exonerado o devedor primitivo, ainda que no caso de insolvência. 

 
83. Quanto às cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, sobre os bens da legítima: 
(A) é vedada a imposição de cláusulas restritivas aos bens da legítima, só cabíveis quanto à parte disponível do testador. 
(B) só são imponíveis se precedidas de autorização judicial. 
(C) pode o testador impô-las, desde que declare justa causa no próprio testamento. 
(D) pode o testador impô-las livremente, sem qualquer justificativa prévia. 
 
84. De acordo com o Código Civil, é correto afirmar que 
(A) em caso de preempção, responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor 

ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem, assim como o adquirente, solidariamente, se tiver procedido de má-fé. 
(B) na venda de coisa móvel ou imóvel, com reserva de domínio, pode o vendedor reservar para si a propriedade, sob 

condição resolutiva, até que o preço esteja integralmente pago. 
(C) o vendedor de coisa imóvel ou móvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de cinco 

anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se 
efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. 

(D) no contrato de permuta, é nula de pleno direito a troca de imóveis com valores desiguais entre ascendentes e 
descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, ainda que casado sob o regime da 
separação obrigatória. 

 
85. Os negócios jurídicos contaminados pela fraude contra credores são 
(A) anuláveis. 
(B) nulos de pleno direito. 
(C) nulos, quando se tratar de negócio de transmissão de bens a título gratuito, e anuláveis, quando a título oneroso. 
(D) ineficazes, frente aos credores do disponente que já tiverem agido em Juízo, para a cobrança. 
 
86. Assinale a alternativa correta. 
(A) A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou compartilhada, poderá 

implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de convivência com o filho, 
sendo vedada a utilização da ata notarial em matéria de direito de família. 

(B) A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá à data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de 
direitos, a título oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. 

(C) Basta o adultério da mulher, desde que confessado judicialmente, para ilidir a presunção legal da paternidade gerada 
pelo casamento. 

(D) O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal 
para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão, ou a interesses particulares relevantes, pelo prazo máximo de 
sessenta dias, sob pena de abandono. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
87. Assinale a alternativa correta. 
(A) No procedimento retificatório de jurisdição voluntária, a pretensão da parte autora será rejeitada pelo Juiz se a prova 

pericial concluir que a retificação é intra muros e que a área retificanda não interfere nos imóveis vizinhos ou em bens públicos. 
(B) Se a escritura pública for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro 

de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213 da Lei n.º 
6.015/73, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. 

(C) O Ministério Público não intervém no procedimento judicial de retificação de registro de imóvel. 
(D) A ação de retificação, de jurisdição voluntária, objetiva a adequação do registro imobiliário à situação de fato em virtude 

de imprecisões, erros ou omissões tabulares, sendo vedada sua utilização como instrumento para aumentar os limites originários 
e confrontações do imóvel. 

 



88. No procedimento sumário, a lei processual prescreve que o autor, na petição inicial, apresentará o rol de testemunhas e, 
se requerer perícia, formulará quesitos, podendo indicar assistente técnico. Se o autor, porém, não o fizer, 

(A) poderá suprir, a todo tempo, as omissões, até cinco (05) dias antes da data designada para a audiência, em 
homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa e por não ser preclusiva essa oportunidade. 

(B) sempre lhe será facultado, por ser sumário o procedimento, levar testemunhas à audiência, independentemente de rol e 
intimação, para serem ouvidas. 

(C) ocorrerá a preclusão consumativa, estando o autor impedido de fazê-lo em momento posterior, ainda que o consinta o 
réu. 

(D) ocorrerá a preclusão pro judicato, mas se houver o consentimento do réu, o autor poderá suprir a omissão em momento 
posterior. 

 
89. Assinale a alternativa correta. 
(A) A ação possessória julgada improcedente não tem força suficiente para interromper a prescrição em decorrência da 

citação válida, pois se assim não fosse, qualquer um que intentasse os interditos, mesmo por emulação, conseguiria impedir a 
procedência do pedido formulado na ação de usucapião. 

(B) Na ação de usucapião, é vedada a apresentação de ata notarial para comprovar os aspectos qualitativos da posse ad 
usucapionem, uma vez que o ato extrajudicial produzido unilateralmente vulnera o princípio do contraditório. 

(C) A sentença de procedência prolatada na ação de usucapião possui natureza constitutiva do direito real de propriedade. 
(D) O acolhimento da exceção de usucapião permite o registro da sentença, nas modalidades constitucional e tabular. 
 
90. Assinale a alternativa correta. 
(A) Não se efetuará a penhora quando os bens do devedor se encontrarem sob a posse, detenção ou guarda de terceiros. 
(B) Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 

alienação do bem. 
(C) Em nenhuma hipótese será determinada a alienação antecipada dos bens penhorados. 
(D) A averbação da penhora de bens imóveis não gera presunção absoluta de seu conhecimento por terceiros. 
 
DIREITO PENAL 
 
91. A Lei n.º 6.766/79 (Lei sobre o parcelamento do solo urbano) prevê como crime, no art. 50, I: “Dar início, de qualquer 

modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente, ou 
em desacordo com as disposições desta Lei ou de outras normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios”. Tal crime 
pode ser classificado como: 

(A) formal, de perigo e instantâneo de efeitos permanentes, no qual o sujeito passivo é a Administração Pública. 
(B) formal, de dano e instantâneo de efeitos permanentes, no qual o sujeito passivo é o Município. 
(C) formal, de perigo e permanente, no qual o sujeito passivo é a Administração Pública. 
(D) material, de dano e permanente, no qual o sujeito passivo é o Estado. 
 
92. A conduta do Notário de desviar, em proveito próprio, importância sabidamente indevida, que exigiu e recebeu a título de 

tributo, configura 
(A) Peculato culposo. 
(B) Apropriação indébita. 
(C) Excesso de exação. 
(D) Peculato doloso. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
93. São sistemas de apreciação de prova vigentes na legislação brasileira: 
(A) Íntima convicção e Verdade legal ou formal. 
(B) Íntima convicção e Livre convencimento. 
(C) Livre convencimento e Verdade legal ou formal. 
(D) Verdade legal ou formal e Étnico. 
 
DIREITO COMERCIAL 
 
94. Assinale a alternativa correta. 
(A) Nas sociedades limitadas, a administração obrigatoriamente tem de ser feita por administradores sócios e a 

responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social. 
(B) Na sociedade simples, a administração é feita conjuntamente pelos sócios e a responsabilidade deles é limitada ao 

montante do capital social. 
(C) Na sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e comandita por ações, e na sociedade por ações a 

responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social. 
(D) A chamada sociedade de propósito específico não é um tipo societário definido no Código Civil, assim ela pode tomar 

qualquer das formas das sociedades regulares ali previstas. 
 
95. Em matéria de títulos de crédito, segundo o Código Civil, é (são) considerado(s) efeito(s) do endosso: 
(A) o único efeito é a transferência do título. 
(B) transferência do título e vinculação do endossante ao pagamento. 
(C) o pagamento e extinção do título. 
(D) transferência do título e exoneração da responsabilidade do endossatário. 



 
96. Assinale a alternativa correta. 
(A) O empresário individual tem sua responsabilidade limitada ao total do capital social. 
(B) O empresário individual não é considerado pessoa jurídica mesmo após o registro de comércio competente. 
(C) O empresário individual necessita mencionar no seu contrato social os administradores da empresa, que devem ser ao 

menos dois, e o prazo de seu mandato. 
(D) Os sócios de sociedades empresariais são sempre considerados empresários para os efeitos legais. 
 
97. Sobre a sociedade de responsabilidade limitada, é correto afirmar que 
(A) ela pode não usar razão social, somente a denominação social, seguida da designação LTDA. 
(B) se aplicam às sociedades limitadas subsidiariamente as regras da sociedade em comandita por ações. 
(C) tem o capital subscrito por pelo menos um dos sócios e a responsabilidade dos sócios vai até o limite do capital social. 
(D) os sócios responderão solidariamente pelo que faltar para integralizar o capital social. 
 
98. No tocante às sociedades empresárias, é correto afirmar que: 
(A) a desconsideração da pessoa jurídica não pode ser aplicada às sociedades anônimas em face do grande número de 

acionistas. 
(B) a sociedade em conta de participação não existe mais no Direito brasileiro. 
(C) os administradores da sociedade limitada podem ser pessoas que não sejam sócios. 
(D) o contrato social deve designar quem é o acionista controlador em cada sociedade. 
 
99. Assinale a alternativa correta. 
(A) O administrador de sociedade limitada poderá representar a sociedade desde que o ato esteja dentro de seus poderes 

conforme contrato social. 
(B) Numa escritura em que compareça como outorgante ou outorgada uma sociedade limitada é necessário exigir a 

presença de pelo menos o sócio controlador. 
(C) Em caso de outorga de escritura, por ser ato de pública forma, a sociedade limitada tem de estar representada por, pelo 

menos, dois administradores. 
(D) A sociedade limitada somente poderá estar representada no ato pelo administrador se ele for também sócio dela. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
100. Assinale a alternativa com a personalidade que não foi galardoada com o Prêmio Nobel da Paz. 
(A) Malala Yousafzai. 
(B) Ellen Johnson-Sirleaf. 
(C) Tawakel Karman. 
(D) Shirin Ebadi. 
 

VERSÃO 2 (GABARITO) 
 

1 - A 2 - B 3 - B 4 - D 5 - C 6 - A 7 - D 8 - A 9 - B 10 - D 

11 - A 12 - C 13 - A 14 - D 15 - B 16 - D 17 - C 18 - D 19 - D 20 - B 

21 - A 22 - C 23 - D 24 - D 25 - C 26 - A 27 - C 28 - B 29 - A 30 - D 

31 - B 32 - B 33 - A 34 - C 35 - D 36 - B 37 - D 38 - A 39 - C 40 - D 

41 - B 42 - A 43 - C 44 - D 45 - B 46 - B 47 - A 48 - C 49 - A 50 - A 

51 - B 52 - D 53 - A 54 - C 55 - B 56 - D 57 - C 58 - D 59 - B 60 - A 

61 - D 62 - B 63 - C 64 - A 65 - D 66 - A 67 - C 68 - B 69 - D 70 - C 

71 - A 72 - C 73 - B 74 - D 75 - B 76 - A 77 - C 78 - A 79 - D 80 - D 

81 - B 82 - B 83 - C 84 - A 85 - A 86 - B 87 - D 88 - C 89 - A 90 - B 

91 - A 92 - C 93 - B 94 - D 95 - B 96 - B 97 - D 98 - C 99 - A 100 - A 

 
 
VERSÃO 03 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAL 
 
01. Quando o Oficial ou o Notário entra em gozo de férias 
(A) não cabe qualquer tipo de comunicação sobre os afastamentos dos Notários e Registradores, tendo em vista que os 

serviços Notariais e de Registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. 



(B) a referida circunstância deve ser comunicada à Corregedoria Geral da Justiça e essencialmente ao Juiz Corregedor 
Permanente. 

(C) a referida circunstância deve ser comunicada à Corregedoria Geral da Justiça, com informação sobre o substituto que 
assumirá a delegação no período de seu afastamento. 

(D) a referida circunstância deve ser comunicada ao Juiz Corregedor Permanente, com informação sobre o substituto que 
assumirá a delegação no período de seu afastamento. 

 
02. Quanto ao atendimento prioritário aos idosos, grávidas e portadores de necessidades especiais, é correto afirmar que 
(A) os Serviços Notariais e de Registro deverão contar com balcão exclusivo para atendimento de idosos, grávidas e 

portadores de necessidades especiais. Havendo mais de uma pessoa nas circunstâncias mencionadas, os portadores de 
necessidades especiais serão atendidos prioritariamente. 

(B) os usuários dos serviços devem ser atendidos por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas e 
portadores de necessidades especiais, exceto no que se refere à prioridade de registro prevista em lei. 

(C) os usuários dos serviços devem ser atendidos por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas, portadores 
de necessidades especiais e os beneficiários da assistência judiciária gratuita, exceto no que se refere à prioridade de registro 
prevista em lei. 

(D) as pessoas portadoras de deficiências, os idosos com idade superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as 
acompanhadas por crianças de colo sempre terão atendimento prioritário, nos termos da Lei. 

 
03. Na falta de previsão nas notas explicativas e respectivas tabelas, quando poderão ser cobradas as despesas pertinentes ao 

ato a ser praticado pelo notário ou registrador? 
(A) Não poderão ser cobradas até que seja publicada Lei que altere a Tabela, incluindo a nova despesa. 
(B) Quando autorizadas pelo Juiz Corregedor Permanente. 
(C) Quando o Notário ou o Oficial aplicar analogia a outro item existente para o cálculo do ato praticado. 
(D) Quando autorizadas pela Corregedoria Geral da Justiça. 
 
04. Com relação aos serviços notariais e de registro, é incorreto afirmar que eles são destinados a garantir: 
(A) segurança dos atos jurídicos. 
(B) autenticidade dos atos jurídicos. 
(C) eficiência dos atos jurídicos. 
(D) publicidade dos atos jurídicos. 
 
05. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

seguintes penas: 
(A) repreensão; multa; suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
(B) advertência; multa; suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
(C) advertência; repreensão; multa; suspensão por trinta dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
(D) repreensão; multa; suspensão por quarenta e cinco dias, prorrogável por igual período, e perda da delegação. 
 
06. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade, exceto: 
(A) autenticar cópias. 
(B) lavrar escrituras e procurações públicas. 
(C) lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. 
(D) autenticar fatos. 
 
07. Assinale a alternativa incorreta, quanto à atividade desenvolvida pelo tabelião, para a consecução do ato notarial. 
(A) Deve se orientar pela prudência e pelo acautelamento. 
(B) Deve se orientar pelos princípios e regras de direito. 
(C) Atua na condição de assessor jurídico das partes. 
(D) Atua de acordo com a práxis notarial. 
 
08. Se o ato notarial solicitado for contrário ao ordenamento jurídico ou estiverem presentes fundados indícios de fraude à lei, 

de prejuízos às partes ou dúvidas sobre as manifestações de vontade, o tabelião deve 
(A) praticar o ato nos termos solicitados pelas partes, pois não compete ao tabelião adentrar no mérito do negócio jurídico a 

ser formalizado. 
(B) recusar, motivadamente, por escrito, a prática do ato. 
(C) praticar o ato, com expressa observação dessas circunstâncias na escritura. 
(D) submeter a prática do ato ao juiz corregedor. 
 
09. Quanto aos prepostos, é correto afirmar que 
(A) dentre os substitutos, um deles será designado pelo juiz corregedor para responder pelo respectivo serviço nas 

ausências e nos impedimentos do titular. 
(B) os escreventes poderão praticar todos os atos próprios do serviço, inclusive a abertura e encerramento de livros. 
(C) os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes e auxiliares 

como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. 
(D) em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a 

critério do juiz corregedor. 
 
10. O Tabelião de Notas, antes da lavratura de quaisquer atos, deve 
(A) conferir as procurações para verificar se obedecem à forma pública, se contêm poderes de representação para a prática 



do ato notarial e se as qualificações das partes coincidem com as do ato a ser lavrado, observando o devido sinal público e o 
prazo de validade da certidão, que não poderá exceder a 90 dias. 

(B) exigir os respectivos alvarás, para os atos que envolvam espólio, massa falida, herança jacente ou vacante, empresário ou 
sociedade empresária em recuperação judicial, incapazes, sub-rogação de gravames e outros que dependem de autorização judicial 
para dispor ou adquirir bens imóveis ou direitos a eles relativos, sendo que, para venda de menores incapazes o seu prazo deverá 
estar estabelecido pela autoridade judiciária. 

(C) verificar se as partes e os demais interessados acham-se munidos dos documentos necessários de identificação, bem 
como comprovante do CPF ou CNPJ e, se for o caso, certidão de casamento, que poderão ser apresentados em cópia autêntica. 

(D) exigir, no tocante às pessoas jurídicas participantes dos atos notariais, cópias de seus atos constitutivos, de eventuais 
alterações contratuais ou da respectiva consolidação societária, acompanhadas, conforme o caso, de certidão do Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, cujo prazo não poderá ser superior a seis meses, ou por ficha cadastral da 
Junta Comercial, a ser obtida via internet. 

 
11. Quanto aos requisitos que devem constar da escritura pública, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número do registro de identidade com menção ao órgão público expedidor 

ou do documento equivalente, número de inscrição no CPF ou CNPJ, domicílio e residência das partes e dos demais 
comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação, e 
expressa referência à eventual representação por procurador. 

(B) Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. 
(C) Dia, mês, ano e local em que foi lavrada, lida e assinada. 
(D) Menção aos documentos apresentados, que serão devolvidos às partes interessadas. 
 
12. Quanto à lavratura dos atos notariais, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional, ainda que o tabelião entenda o idioma em que se 

expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz, 
que tenha idoneidade e conhecimento bastantes. 

(B) Na escrituração dos livros, os números relativos à data da escritura e ao preço devem ser escritos por extenso. 
(C) A escrituração far-se-á apenas em cor azul ou preta indelével. 
(D) Os atos notariais, redigidos obrigatoriamente na língua nacional, serão manuscritos, datilografados ou impressos nos 

livros de notas. 
 
13. Sobre a lavratura dos atos notarias, assinale a alternativa correta. 
(A) Pelo ato notarial incompleto não são devidos os emolumentos, restando proibido o fornecimento de certidão ou traslado, 

salvo ordem judicial. 
(B) Se a assinatura da parte for ilegível, deverá ser lançado, pelo próprio subscritor, o seu nome por extenso e de forma 

legível. 
(C) Na ausência de assinatura de uma das partes, o Tabelião de Notas declarará incompleta a escritura e consignará as 

assinaturas faltantes. 
(D) O Tabelião de Notas, o substituto legal que lavrou escritura pública, as partes e as demais pessoas que 

compareceram a qualquer ato notarial assinarão somente na última página do instrumento. 
 
14. Assinale a alternativa incorreta. 
São considerados erros, inexatidões materiais e irregularidades, exclusivamente: 
(A) omissões e erros referentes à descrição e à caracterização de bens individuados no ato notarial. 
(B) omissões e erros relativos aos dados de qualificação pessoal das partes e das demais pessoas que compareceram ao 

ato notarial, se provados por documentos oficiais. 
(C) omissões e erros cometidos na transposição de dados constantes dos documentos exibidos para lavratura do ato 

notarial, em papel, microfilme ou documento eletrônico, independentemente de arquivamento. 
(D) erros de cálculo matemático. 
 
15. Se o negócio jurídico pretendido pelas partes disser respeito a bem imóvel cujo título anterior não estiver transcrito ou 

registrado na matrícula, o tabelião deve 
(A) lavrar a escritura normalmente. 
(B) evitar lavrar o ato, e somente fazê-lo se a parte insistir na lavratura, com a observação de que o interessado está ciente 

da situação e de seus efeitos jurídicos, bem como assuma a responsabilidade pelo registro dos atos anteriores. 
(C) lavrar a escritura, condicionando a expedição do traslado ao prévio registro do título anterior. 
(D) recusar a lavratura da escritura. 
 
16. Quanto à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, assinale a alternativa correta. 
(A) A aquisição de mais de um imóvel rural com área não superior a 3 (três) módulos por pessoa física estrangeira 

residente no país dependerá de autorização do INCRA. 
(B) A aquisição de imóvel rural com área entre 3 (três) e 50 (cinquenta) módulos por pessoa física estrangeira residente no 

país dependerá de autorização do INCRA e, se a área territorial exceder a 20 (vinte) módulos, de assentimento prévio da 
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

(C) A aquisição será livre, independentemente de autorização ou licença, se o imóvel contiver área não superior a 3 (três) 
módulos (MEI), qualquer que seja a sua localização. 

(D) A pessoa física estrangeira residente no país (portadora de RNE) somente pode adquirir imóvel rural que não exceda a 
50 (cinquenta) módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua. 

 
17. Quanto aos bens, nas escrituras de inventário, assinale a alternativa incorreta. 



(A) Se bem imóvel descaracterizado na matrícula, por desmembramento ou expropriação parcial, o Tabelião de Notas 
deve exigir a prévia apuração do remanescente antes da realização da partilha. 

(B) A cada bem do espólio deverá constar o respectivo valor atribuído pelas partes, além do valor venal, quando imóveis 
ou veículos automotores. 

(C) No caso de bem imóvel demolido, com alteração de cadastro de contribuinte, de número do prédio e de nome de rua, 
é necessário mencionar no título a situação antiga e a atual, mediante apresentação do respectivo comprovante.  

(D) Os semoventes serão indicados em número, espécies, marcas e sinais distintivos. 
 
18. Quanto à ordem dos serviços em geral nas serventias de protesto, assinale a alternativa correta. 
(A) Não realizado o pagamento, não comunicada a sustação judicial do protesto e nem formalizada a desistência do pedido 

de protesto de títulos e outros documentos de dívida formalmente regulares, o protesto deve ser lavrado no último dia do tríduo 
legal, concluindo-se até às 19:00 horas do mesmo dia o procedimento de lavratura, registro e expedição do instrumento do 
protesto. 

(B) O Tabelião de Protesto de Títulos deve prestar os serviços de modo eficiente e adequado, em local de fácil acesso 
ao público e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos, nos dias e horários definidos por m eio de 
portaria do Corregedor Geral de Justiça, atento às peculiaridades locais e às seis horas diárias mínimas de atendimento ao 
público, e com observação do disposto na Seção V do Capítulo XIII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.  

(C) Todos os títulos e documentos de dívida apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados 
dentro de vinte e quatro horas, obedecendo à ordem cronológica de entrada, sendo irregular, de qualquer modo, o lançamento 
no livro de protocolo depois de expedida a intimação. 

(D) A Portaria disciplinando a jornada de trabalho para atendimento ao público deve regrar a forma como se dará o regime 
de plantão, até às 19:00 horas, para recepção dos títulos e documentos de dívida e das ordens judiciais de sustação de protesto. 

 
19. Não se pode(m) protestar: 
(A) as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
(B) por falta de pagamento, a letra de câmbio contra o sacado não aceitante. 
(C) os títulos de crédito, bem como os documentos de dívida qualificados como títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais. 
(D) o título de crédito emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente. 
 
20. Quanto ao local do protesto, assinale a alternativa correta. 
(A) Os títulos executivos judiciais podem ser protestados na localidade de tramitação do processo ou na de domicílio do 

devedor. 
(B) O protesto especial para fins falimentares será lavrado na praça indicada pelo credor/apresentante. 
(C) Somente podem ser protestados os títulos, as letras e os documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças 

localizadas no território do município. 
(D) Quando não for requisito do título e não havendo indicação da praça de pagamento ou aceite, será considerada a praça 

do sacador ou credor. 
 
21. É inadmissível o protesto facultativo de cheque quando evidenciado o abuso de direito por parte do apresentante. Entre as 

circunstâncias a seguir indicadas, qual delas não está elencada como indiciária de abuso de direito? 
(A) Apresentação dos cheques por terceiros que não sejam seus beneficiários originais. 
(B) Indicação de endereço onde não reside o emitente, de modo a inviabilizar a sua intimação pessoal. 
(C) Cheques de valores irrisórios ou que sejam expressos em unidade monetária que não seja o Real. 
(D) Cheques devolvidos pelo banco sacado com fundamento nos motivos números 13, 23, 34 e 40, definidos pelo Banco 

Central do Brasil. 
 
22. Quanto ao prazo do protesto, é correto afirmar: 
(A) o protesto não será lavrado antes do prazo de 36 (trinta e seis) horas, contado da intimação do devedor. 
(B) quando a intimação for efetivada no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado 

no primeiro dia útil subsequente. 
(C) o prazo para tirada do protesto é de 3 (três) dias úteis, contados da intimação do devedor. 
(D) no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, durante o qual haverá suspensão do expediente forense em razão do 

recesso de final de ano, o prazo do protesto será suspenso, voltando a fluir normalmente a partir do primeiro dia útil subsequente 
ao dia 6 de janeiro. 

 
23. Quais dos atos a seguir indicados não constarão da Central de Informações do Registro Civil – CRC? 
(A) Os registros lavrados no Livro B-Auxiliar (Casamento Religioso Para Efeitos Civis). 
(B) Os registros lavrados no Livro E (União Estável, Interdição, Ausência, Emancipação, Transcrições de Nascimento, 

Casamento e Óbito). 
(C) Os registros lavrados no Livro C-Auxiliar (Registro de Natimortos). 
(D) Os registros lavrados no Livro A (Nascimento). 
 
24. Quanto ao Registro Civil das Pessoas Naturais, assinale a alternativa correta. 
(A) Antes de proceder ao assento de óbito de pessoa de menos de 1 (um) ano, o Oficial verificará se houve registro de 

nascimento, o qual, se inexistente, será previamente feito, no mesmo Registro Civil das Pessoas Naturais competente para a 
lavratura do assento de óbito. 

(B) Serão registradas no Livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1.º Subdistrito da Comarca, com relação 
aos menores nela domiciliados, emancipação por concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento 
público ou particular, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do Juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 
anos completos. 



(C) O registro do contrato da união estável será lavrado no Livro “B”, pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da 
Sede, ou onde houver, no 1.º Subdistrito da Comarca em que os companheiros têm ou tiveram seu último domicílio. 

(D) O registro das sentenças de declaração de morte presumida será feito no Livro “C” do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do 1.º Subdistrito da Comarca onde o ausente teve seu último domicílio. 

 
25. Quanto ao livro de registro de casamento, é correto afirmar que 
(A) o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais comunicará, dentro de 05 (cinco) dias, o lançamento da averbação ao 

Juiz que houver subscrito a carta de sentença ou mandado mediante ofício sob registro postal. 
(B) as sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso com efeito 

suspensivo, devendo constar tal circunstância do mandado judicial. 
(C) o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais comunicará, dentro de 05 (cinco) dias, o lançamento da averbação ao 

tabelião que lavrou a escritura de separação ou divórcio consensuais mediante ofício sob registro postal. 
(D) será averbada a sentença de nulidade ou de anulação de casamento, declarando-se a data em que o Juiz a proferiu, a 

sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. 
 
26. Nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, os Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais 

adotarão classificadores para: 
(A) arquivamento das segundas vias dos demonstrativos de atos remunerados e gratuitos, encaminhados à entidade 

gestora. 
(B) petições de registro tardio e procedimentos administrativos. 
(C) cópias das relações de comunicações expedidas em meio físico, inclusive aquelas referentes ao óbito, união estável, 

casamento, separação, restabelecimento do casamento, divórcios, anulação, nulidade, interdição, emancipação, ausência, morte 
presumida. As comunicações recebidas por meio eletrônico serão materializadas para tal finalidade. 

(D) arquivamento de alvarás. 
 
27. Nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, não poderão ser inutilizados, ainda que 

previamente reproduzidos por processo de microfilmagem ou mídia digital, os seguintes documentos: 
(A) mandados judiciais e procedimentos administrativos que envolvam registros ou averbações. 
(B) documentos referentes à vida funcional dos escreventes e auxiliares. 
(C) atestados e declarações de óbito recebidos para a realização dos assentos. 
(D) livros de registro de edital em suporte físico. 
 
28. Quanto à escrituração dos livros do Registro Civil das Pessoas Naturais, é correto afirmar que 
(A) ocorrendo omissões ou erros, respectivas adições ou emendas podem ser corrigidas de ofício pelo Oficial do Registro 

Civil das Pessoas Naturais, mediante ata retificativa. 
(B) constarão dos índices os nomes de todos os integrantes dos assentos. Nos de casamento, os nomes dos contraentes e 

também o nome dos respectivos genitores. 
(C) as anotações, averbações e retificações poderão ser lançadas no verso do assento. 
(D) os assentos serão escriturados seguidamente, em sequência cronológica de declarações, tendo cada um o seu número 

de ordem, que pode ser renovado a cada ano civil. 
 
29. Quanto ao registro de nascimento, é correto afirmar: 
(A) no caso de gêmeos, o Oficial deverá declarar no assento especial de cada um a ordem do nascimento. Os gêmeos que 

tiverem prenome igual deverão, obrigatoriamente, ser inscritos com duplo prenome, de modo que possam distinguir-se. 
(B) poderão ser adotados sobrenomes do pai, da mãe ou de ambos, em qualquer ordem. 
(C) os Oficiais de Registro Civil deverão exigir a inclusão de mais de um sobrenome ao prenome dos filhos, a fim de se 

evitar prejuízos à pessoa, em razão da homonímia evidente. 
(D) o Oficial deverá evitar os registros suscetíveis de expor a ridículo seus portadores, e, se houver insistência do 

interessado, submeter o caso às vias ordinárias, para decisão jurisdicional. 
 
30. Conforme o disposto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, quanto à publicidade dos atos do 

Registro Civil, é correto afirmar: 
(A) as certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, o local, a data do nascimento por extenso e 

a ordem de filiação. 
(B) sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o Oficial mencioná-la, 

obrigatoriamente, contendo a informação de que “a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo”, não 
obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvados os casos de legitimação, 
legitimação adotiva, proteção à testemunha, reconhecimento de paternidade, alteração de patronímico e adoção. 

(C) nas hipóteses de adoção anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, as certidões serão expedidas 
independentemente de autorização do Juiz Corregedor Permanente. E, nas situações de adoção disciplinada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, as certidões somente serão expedidas após autorização do Juiz da Vara da Infância e da Juventude. 

(D) as certidões de registro civil em geral, inclusive as de inteiro teor, requeridas pelos próprios interessados, seus 
representantes legais e terceiros juridicamente interessados, ressalvado o caso de proteção à testemunha, serão expedidas 
independentemente de autorização do Juiz Corregedor Permanente. 

 
31. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) no livro de registro de casamento, será feita a averbação da sentença de nulidade ou de anulação de casamento, 

declarando-se a data em que o Juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. 
(B) as sentenças de nulidade ou anulação de casamento serão averbadas mesmo enquanto sujeitas a recurso, qualquer 



que seja o seu efeito. 
(C) será registrado o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. 
(D) o Oficial comunicará, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o lançamento da averbação ao Juiz que houver subscrito a 

carta de sentença ou mandado mediante ofício sob registro postal. 
 
32. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que, no livro de nascimento, serão averbados: 
(A) as decisões declaratórias de filiação, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, quaisquer alterações do nome, o 

casamento e a conversão da união estável em casamento. 
(B) o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, a perda ou a retomada de nacionalidade brasileira, quando comunicadas 

pelo Ministério da Justiça, as sentenças concessivas de adoção do maior, o óbito, a emancipação. 
(C) a perda ou a retomada de nacionalidade brasileira, quando comunicadas pelo Ministério da Justiça, termo de guarda e 

responsabilidade, a nomeação de tutor, a anulação do casamento. 
(D) as decisões declaratórias de filiação, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, a perda ou a retomada de 

nacionalidade brasileira, quando comunicadas pelo Ministério da Justiça, a perda, a suspensão e a destituição do poder familiar. 
 
33. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) nos casos de averbação de reconhecimento de filho estão dispensadas de serem observadas as diretrizes previstas nos 

Provimentos n.º 16 e n.º 19 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
(B) não se submete à égide do Provimento n.º 16 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ o reconhecimento espontâneo de 

filho realizado junto às Defensorias Públicas e os Ministérios Públicos dos Estados e aquele em que a assinatura tenha sido abonada 
pelo diretor do presídio ou autoridade policial, quando se tratar de pai preso. 

(C) as alterações necessárias do patronímico familiar por subsequente matrimônio dos pais serão processadas a 
requerimento do interessado independentemente de procedimento de retificação e serão averbadas nos assentos de nascimento 
dos filhos. 

(D) à alteração de patronímico não se aplica a regra da averbação de reconhecimento de filho. 
 
34. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) o registro das sentenças de tutela com nomeação de tutor será feito no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais 

da circunscrição territorial do juízo prolator da decisão. 
(B) da averbação das sentenças de tutela com nomeação de tutor é dispensável constar a data da averbação e a anotação 

sobre eventual existência de hipoteca legal, bastando a indicação do nome e qualificação do tutor, bem como a data da sentença, 
Vara e nome do juiz que a proferiu. 

(C) a averbação das sentenças de investigação de paternidade e negatória de paternidade que constituírem nova relação 
de filiação será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais que registrou o nascimento do menor, com as mesmas cautelas e 
efeitos do registro inicial, fazendo constar apenas data da sentença, Vara e nome do Juiz que a proferiu. 

(D) se não for requerida a gratuidade e o reconhecimento de filho se realizar em Registro Civil das Pessoas Naturais 
diverso daquele em que lavrado o assento de nascimento, o Oficial preparará a documentação e a entregará à parte para o 
encaminhamento necessário. 

 
35. Quanto à competência territorial para o registro no Oficial de Registro de Títulos e Documentos, assinale a alternativa 

correta em relação ao registro dos contratos de alienação fiduciária de bens móveis. 
(A) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca de celebração do contrato. 
(B) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos da localização dos bens oferecidos em alienação fiduciária. 
(C) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor. 
(D) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor. 
 
36. Qual a providência que o Oficial de Registro de Títulos e Documentos deve tomar para utilizar o sistema de 

microfilmagem? 
(A) O Oficial deverá pedir autorização ao Juiz Corregedor Permanente para a substituição dos livros pelo sistema de 

microfilmagem. 
(B) Não há necessidade de qualquer providência, pois já está previsto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça que 

é possível a utilização do serviço de microfilmagem. 
(C) O Oficial deverá estar registrado no Ministério da Justiça ou poderá contratar empresa especializada que esteja 

registrada no Ministério da Justiça. 
(D) O Oficial deverá estar registrado no Conselho Nacional de Justiça e requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente. 
 
37. Dispõe o art. 160 da Lei n.º 6.015/73: “O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro 

ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento, o papel apresentado, e a quaisquer terceiros que 
lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros Municípios as notificações necessárias. Por esse 
processo, também poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações, quando não for exigida a intervenção judicial”. 

Diante da disposição desse artigo, quando é considerado perfeito o registro deste documento? 
(A) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação, quando esta for cumprida 

independentemente do seu resultado. 
(B) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação após certificado o seu cumprimento. 
(C) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação independentemente da averbação do 

cumprimento da diligência, ou da impossibilidade de sua realização. 



(D) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação após a averbação lavrada na coluna de 
anotações, à margem do respectivo registro do resultado da notificação. 

 
38. Em 25.05.2002, foi constituída uma sociedade simples em que constavam no quadro societário João da Silva, com 40% 

do capital social, e sua mulher, Maria da Silva, com 60% do capital social, casados no regime da comunhão parcial de bens. Em 
30.04.2007, foi averbada alteração do contrato social para indicar mudança do estado civil dos sócios para divorciados. É 
apresentada agora para registro uma alteração contratual onde João cede suas quotas para filha do casal, Maria Helena da Silva, 
com 02 anos de idade.  

Ao qualificar o título, o Oficial deve, dentre outros aspectos, verificar os seguintes requisitos formais: 
(A) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, que ela está sendo representada 

por seus pais, sendo que o capital social pode ou não estar totalmente integralizado, desde que garantido por caução. 
(B) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, que ela está sendo representada 

por seus pais e que o capital social esteja totalmente integralizado. 
(C) na alteração contratual deve constar que a menor poderá exercer a administração, desde que representada por seus 

pais e que o capital social esteja totalmente integralizado. 
(D) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, devendo ser acompanhada de 

alvará judicial por se tratar de ato que excede a simples administração. 
 
39. Para o registro dos atos constitutivos e suas respectivas alterações no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, é 

dispensado o visto do advogado devidamente identificado com seu nome e número de inscrição na OAB: 
(A) nas sociedades simples enquadradas como ME ou EPP. 
(B) nas organizações religiosas. 
(C) nas fundações de direito privado. 
(D) nas cooperativas. 
 
40. Consideram-se requisitos para o registro de uma “EIRELI”, no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas: 
(A) ser constituída por uma única pessoa e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 50 vezes ao 

maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
(B) ser constituída por uma ou mais pessoas e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 100 vezes 

ao maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
(C) ser constituída por uma única pessoa, ter capital social não inferior a 100 vezes ao maior salário mínimo vigente no 

País, podendo o capital social ser integralizado no prazo máximo de 180 dias de sua constituição. 
(D) ser constituída por uma única pessoa e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 100 vezes ao 

maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
 
41. Em 20.08.2005, foi efetuado registro de uma Escritura Pública de Venda e Compra e constou do ato do registro que o 

casal adquirente adotou o regime da Comunhão Universal de Bens antes da Lei n.º 6.515/77. Em 13.11.2013, o Oficial do 
Registro de Imóveis que assumiu a delegação no 8.º concurso, ao qualificar um requerimento de alteração de estado civil para 
Comunhão Parcial de Bens na vigência da Lei n.º 6.515/77, constata que houve um erro no momento da prática do ato de 
registro, em 20.08.2005. Sendo assim, este Oficial deve: 

(A) praticar a averbação de correção com base no título que deu origem ao registro e não cobrar emolumentos em 
decorrência da prática do ato de retificação, tendo em vista que o erro foi imputável ao respectivo serviço de registro. 

(B) não praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento, tendo em vista que o erro foi imputável 
ao antigo Oficial de Registro, indicando ao interessado que deve acionar o Juiz Corregedor Permanente e requerer a 
retificação do registro. 

(C) praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento e cobrar emolumentos, tendo em vista que o erro 
foi imputável ao antigo Oficial de Registro. 

(D) não praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento, tendo em vista que alteração de regime de 
bens só poderá ser feita através de sentença judicial transitada em julgado. 

 
42. Foi registrado um instrumento particular de mútuo com alienação fiduciária, para garantia da dívida de R$ 250.000,00, a 

serem pagos em 10 parcelas de R$ 25.000,00, vencendo a primeira em 15.01.2014 e as demais em igual dia dos meses 
subsequentes. Em 30.04.2014, tendo expirado o prazo de carência, foi prenotado requerimento do fiduciante para intimação do 
fiduciário, tendo em vista o não pagamento das parcelas vencidas em 15.03.2014 e 15.04.2014. Do demonstrativo de débitos, 
consta na projeção de valores para pagamento da dívida, além das parcelas já vencidas e não pagas, todas as demais previstas 
no contrato, tendo em vista que o inadimplemento acarretou vencimento antecipado da dívida. 

Diante de tal requerimento, o Oficial deve 
(A) elaborar Nota de Devolução ao fiduciante, pois o requerimento não é título hábil para proceder a intimação, devendo 

o próprio elaborar a intimação, sendo de sua inteira responsabilidade os valores cobrados do fiduciário. 
(B) proceder a intimação, indicando nesta apenas as parcelas que o Oficial considera indiscutíveis. 
(C) elaborar nota de devolução expondo que a Lei n.º 9.514/97 só permite que sejam cobradas as prestações vencidas e as 

que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais e legais, além 
das despesas de cobrança e de intimação. 

(D) proceder a intimação, tendo em vista que não cabe ao Oficial examinar a regularidade do cálculo. 
 
43. Quanto ao registro de sentença declaratória de usucapião de um imóvel rural com área de 50 hectares, proferida em 

20.05.2012, tendo a ação sido ajuizada em 02.11.2010, considerando o princípio da especialidade objetiva, é correto afirmar que, 
para o registro desta usucapião, 

(A) o Oficial deverá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a data da sentença. 



(B) o Oficial deverá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a data da propositura da ação. 

(C) o Oficial não poderá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista que usucapião trata-se de aquisição originária. 

(D) o Oficial não necessitará exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a prorrogação do prazo, para 20.11.2019, de obrigatoriedade do 
georreferenciamento e certificação no INCRA para imóveis com entre 25 e 100 hectares. 

 
44. Nos títulos que versarem sobre separação, divórcio ou dissolução de união estável, e, com relação aos bens imóveis, 

não forem estes objeto de partilha, mas apenas ficar definido permanecerem, em sua totalidade, em comunhão, o Ofic ial deve 
(A) praticar um ato de registro partilhando 50% para cada cônjuge. 
(B) elaborar nota devolutiva do título, tendo em vista que não há ato para ser praticado com base na partilha, bastando 

ser averbada a separação ou o divórcio com base na certidão de casamento. 
(C) averbar na matrícula de cada imóvel constante da partilha a mudança do caráter jurídico, com a dissolução da 

sociedade conjugal e surgimento do condomínio “pro indiviso”. 
(D) elaborar nota devolutiva do título, pois é obrigatório, no divórcio, decidir sobre a partilha de bens. 
 
45. São requisitos para unificação de imóveis que pertencem a mais de um proprietário: 
(A) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, 

devendo os imóveis ser contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, não importando as partes ideais que cada um 
possui em cada imóvel que será unificado, desde que requerido por todos os proprietários. 

(B) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, podendo 
os imóveis ser contíguos ou não, pertencerem aos mesmos proprietários, com partes ideais idênticas em cada um dos imóveis 
que serão unificados. 

(C) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, sendo 
os imóveis contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, não importando as partes ideais que cada proprietário possui 
nos imóveis que serão unificados. 

(D) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, devendo 
os imóveis ser contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, com partes ideais idênticas em cada um dos imóveis que 
serão unificados. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
46. Assinale a alternativa que define corretamente uma Constituição rígida. 
(A) Constituição rígida é aquela alterável somente por procedimentos especiais e solenes, diferentes daqueles exigidos 

para a elaboração da legislação complementar ou ordinária. 
(B) Constituição rígida é aquela elaborada e outorgada por um determinado governante e sem a participação popular. 
(C) Constituição rígida é aquela aperfeiçoada por escrito e por um órgão constituinte específico, a definir os dogmas 

fundamentais da política e do direito dominantes em determinado momento. 
(D) Constituição rígida é aquela originada de um órgão formado por representantes do povo, especialmente eleit os para 

a correspondente elaboração. 
 
47. Assinale a alternativa correta no que tange à ação direta de inconstitucionalidade ou à ação declaratória de 

constitucionalidade. 
(A) O Procurador-Geral da República é facultativamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade. 
(B) O Advogado-Geral da União nunca atua nas ações de inconstitucionalidade. 
(C) A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade podem ser ajuizadas somente 

pelo Presidente da República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados, pela Mesa da Assembleia 
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo Governador de Estado ou do Distrito Federal, pelo Procurador -
Geral da República, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e por confederação sindical ou entidade de 
classe no âmbito nacional. 

(D) A ação direta de inconstitucionalidade também é possível por omissão de medida necessária à efetivação de norma 
constitucional. 

 
48. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, dentre outros, estabelece como princípio da Administração Pública a 

moralidade. Com lastro em tal princípio, é possível o reconhecimento da invalidade de um ato formalmente aperfeiçoado de 
acordo com a lei, mas comprovadamente ofensivo à moralidade administrativa.  

O raciocínio ora exposto está: 
(A) totalmente incorreto, visto ser impossível a anulação de ato produzido formalmente de acordo com a lei. 
(B) parcialmente correto, na medida em que o princípio da moralidade administrativa depende de lei complementar para sua 

aplicação, a ser elaborada. 
(C) parcialmente correto, na medida em que a anulação só ocorrerá se caracterizado efetivo prejuízo financeiro ao erário. 
(D) totalmente correto. 
 
49. Assinale a alternativa que compreende todos os fundamentos da República brasileira, como tais expressamente referidos 

pela Constituição Federal. 
(A) Soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. 
(B) Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo 

político. 
(C) Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. 



(D) Soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da propriedade e pluralismo político. 
 
50. A Constituição Federal, na parte em que trata dos direitos e garantias fundamentais, especificamente nos direitos e deveres 

individuais e coletivos, estabelece a gratuidade para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, 
(A) somente da certidão de óbito. 
(B) somente do registro civil de nascimento. 
(C) somente do registro civil de nascimento e da certidão de casamento. 
(D) somente do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. 
 
51. Com relação às disposições gerais atinentes à Administração Pública, sob o enfoque da Constituição Federal, pode-se 

afirmar corretamente que 
(A) é possível, na forma da lei, a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público. 
(B) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
(C) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável sempre que necessário, no máximo duas 

vezes, na forma da lei. 
(D) a investidura em cargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia em concurso público exclusivamente 

de provas, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

 
52. Assinale a alternativa em consonância com a Constituição Federal. 
(A) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no 

mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por dez Estados, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles. 

(B) O Senado Federal é formado por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 
majoritário, observando-se que cada senador será eleito com um suplente. 

(C) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

(D) Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal compreende 
competência privativa da Câmara dos Deputados, a excluir, portanto, a sanção do Presidente da República. 

 
53. A Constituição Federal, em seu artigo 93, estabelece que lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados determinados princípios.  
Assinale a alternativa que expõe, de forma correta, um desses princípios. 
(A) Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, observando-se, dentre 

outros fatores, a obrigatoriedade da promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de 
merecimento. 

(B) Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração, de atos de mero expediente e para a 
prolação de decisões interlocutórias. 

(C) Acesso aos tribunais de segundo grau por antiguidade ou indicação do Supremo Tribunal Federal, alternadamente. 
(D) Nunca será promovido o juiz que retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao 

cartório sem o devido despacho ou decisão. 
 
54. O estado de defesa delimitado na Constituição Federal prevê: 
(A) encaminhamento obrigatório por parte do Presidente da República do ato que decretar o estado de defesa ou sua 

prorrogação, com a respectiva justificação, para eventual aprovação, ao Supremo Tribunal Federal, dentro do prazo de vinte e 
quatro horas. 

(B) ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos 
danos e custos decorrentes. 

(C) a possibilidade de restrição apenas aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. 
(D) tempo de duração não superior a trinta dias, admitidas prorrogações por igual prazo, se persistirem as razões que 

justificaram a sua decretação. 
 
55. De acordo com a ordem constitucional vigente, é correto afirmar que 
(A) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais 

de registro e de seus prepostos pelo Poder Executivo. 
(B) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais 

de registro e de seus prepostos pelo Poder Judiciário. 
(C) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização 

dos atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos pelo Poder Executivo. 
(D) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização 

dos atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos pelo Poder Judiciário. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
56. O Governador do Estado expede Decreto-expropriatório que tem por objeto determinado imóvel de particular com o objetivo 

de servir como instalação de unidade administrativa de uma sociedade de economia mista que presta serviço público. Essa 
sociedade ingressa com a ação de desapropriação. Após a avaliação prévia do imóvel por perito judicial, depositado o valor indicado, 



a autora (sociedade de economia mista prestadora de serviço público) é imitida na posse do imóvel e inicia as suas funções. Após o 
devido processo legal, o processo é sentenciado com a fixação de um valor de indenização. Em grau de recurso, a decisão é mantida 
e, em execução de sentença, a sociedade de economia mista espontaneamente paga o saldo residual existente em favor do 
expropriado. Por último, registra-se a propriedade na matrícula do imóvel. 

Sobre esta situação narrada, assinale a alternativa correta. 
(A) O imóvel torna-se bem público de uso especial a partir da imissão na posse e a propriedade é transferida à 

sociedade de economia mista com o pagamento integral do valor de indenização. 
(B) A propriedade do imóvel deve ser registrada em favor do Governo do Estado, pois apenas a posse pode ser 

reconhecida em benefício da sociedade de economia mista e, mesmo assim, enquanto afetado o bem ao serviço público por ela 
prestado. 

(C) O imóvel qualifica-se como bem público de uso geral com a imissão na posse; a partir do trânsito em julgado do processo 
torna-se bem público de uso especial, e com o registro na matrícula do imóvel é que se transfere a propriedade. 

(D) A propriedade em favor da expropriante é condição à qualificação jurídica do imóvel como bem público de uso especial. 
 
57. Sobre o controle judicial dos atos da Administração Pública, é correto afirmar: 
(A) o mérito administrativo consiste no espaço de liberdade conferido ao administrador público imune a qualquer forma de 

controle, mesmo se constatada a ausência de proporcionalidade, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. 
(B) os atos de competência vinculada são integralmente sindicáveis, ao passo que os atos de competência discricionária o 

são em relação à competência, ao cumprimento do interesse público, aos motivos determinantes à prática do ato, à existência, 
clareza e suficiência da motivação e, mesmo em relação aos elementos do ato administrativo que tradicionalmente são 
assinalados como passíveis de discricionariedade, a exemplo da forma, do objeto, dos motivos de direito, é possível a verificação 
do atendimento das demais regras e princípios do regime jurídico-administrativo, pois é possível a redução a zero da 
discricionariedade ainda nestas últimas hipóteses. 

(C) o momento para a prática de um ato administrativo de competência discricionária encontra-se sob a prerrogativa do 
gestor público de modo que não é obrigado a responder, caso provocado por um cidadão no exercício do direito de petição, da 
razão de não o ter realizado. 

(D) os atos políticos, espécie de ato administrativo, são atos de competência discricionária que não admitem, em relação ao 
objeto e ao motivo, o controle judicial, ainda que sob o fundamento de ponderação da regra da proporcionalidade. 

 
58. A respeito da denominada “discricionariedade técnica” da função administrativa, é correto afirmar: 
(A) não se aplica ao direito brasileiro este instituto porque representa uma contradição em termos com a noção jurídica por 

nós adotada de discricionariedade administrativa uma vez que esta competência não pode ser coarctada por critérios técnicos de 
outras áreas do conhecimento humano. 

(B) define-se como uma competência discricionária do juiz que lhe confere a possibilidade de verificar a presença dos 
pressupostos das tutelas de urgência em pedidos de suspensão de eficácia de atos administrativos. 

(C) são aspectos técnicos do exercício da função pública, o que significa dizer que por meio de informes de natureza 
técnica pertinentes ao caso, a exemplo de um laudo de engenharia sobre um imóvel, é possível o controle judicial. 

(D) trata-se de uma competência discricionária do magistrado que consiste na prerrogativa de solicitar, se houver 
necessidade, pareceres técnicos ao esclarecimento do caso, o que repercute, em última análise, na definição do alcance do 
controle judicial sobre o ato administrativo impugnado. 

 
59. Sobre a teoria geral da improbidade administrativa, é correto afirmar: 
(A) alinha-se direta e primordialmente ao princípio republicano, o que significa que, nesta instância de responsabilidade, a 

improbidade administrativa relaciona-se imediatamente com os deveres de transparência, prestação de contas e responsabilidade 
no exercício da função pública. 

(B) trata-se de responsabilidade jurídica de natureza penal na qual são atos típicos de improbidade administrativa o 
enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e a violação aos princípios da Administração Pública. 

(C) consiste numa instância de responsabilidade pública destinada à imputação de sanções por prática de ilícitos cometidos 
por agentes públicos, desde que lotados em cargos públicos, com estabilidade ou em comissão, empregos públicos e, ainda, 
particulares em colaboração com o Estado, mas desta esfera são afastados os particulares que devem responder em ação própria 
de reparação por eventuais prejuízos causados. 

(D) cuida-se de instituto processual por meio do qual se apura a violação da moralidade administrativa, o 
enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário, além do descumprimento doloso de outros princípios do regime jurídico 
administrativo. 

 
60. A respeito da teoria da imputação normativa aplicada à responsabilidade patrimonial do Estado, é correto afirmar:  
(A) é vinculada à denominada responsabilidade pela perda de uma chance com incidência tanto em relações jurídicas 

submetidas ao direito privado quanto às regidas pelo direito público. 
(B) aplica-se subsidiariamente à Administração Pública Direta sempre que o delegado do serviço público não apresente 

condições de sozinho reparar o dano. 
(C) o nexo causal apurado não é exclusivamente sobre os fatos naturais, mas, antes e principalmente, refere-se à aferição 

da existência de uma competência pública prescritiva de um dever objetivo de evitar o resultado, independentemente de tratar-se 
da responsabilidade por ação ou por omissão. 

(D) deve ser considerada exclusivamente em relação aos atos da Administração Pública Direta, pois a delegação ou a 
outorga de um serviço público a particulares implica a incidência, ainda que não predominante, de elementos de responsabilidade 
do direito privado. 

 
61. É promulgada uma lei estadual que cria um órgão de controle interno da Administração Pública, com função de 

fiscalização e imposição de sanções. Prescreve-se a competência deste órgão para instaurar processos administrativos 
disciplinares, inclusive contra agentes públicos lotados junto a entes da Administração Pública Indireta. Diante desta situação 



jurídica, é correto afirmar: 
(A) a lei é inconstitucional porque a competência legislativa para disciplinar o processo administrativo é privativa da União, 

nos termos do art. 22, I, e aos Estados apenas compete, no exercício de sua competência suplementar, tratar de procedimentos, 
conforme assevera o art. 24, XI, ambos da Constituição Federal. 

(B) o controle amplo, tal como afirmado, fundamenta-se no regime jurídico administrativo, sobretudo nos princípios da 
moralidade administrativa e da boa-administração, o que justifica, quando houver notícia de violação de princípios da 
Administração Pública, a pronta atuação do novo órgão de controle. 

(C) não pode o órgão de controle criado indistintamente instaurar procedimentos disciplinares contra servidores que 
integram a Administração Pública Indireta do Estado porque, se assim ocorresse, haveria a violação da capacidade 
administrativa de cada pessoa jurídica. No entanto, é possível conferir interpretação conforme a norma e entender que apenas 
excepcionalmente, em decisão fundamentada, pode haver a avocação da competência de instaurar e julgar os respectivos 
processos administrativos. 

(D) a lei estadual que disciplina o controle deste novo órgão, tanto em relação à Administração Pública Direta quanto 
junto à Indireta, em qualquer situação jurídica de irregularidade, é legítima por se inserir na competência legislativa 
concorrente dos Estados, nos termos do art. 24, XI, da Constituição Federal. 

 
62. Em relação ao regime jurídico-administrativo, é correto afirmar: 
(A) o princípio da moralidade administrativa não se confunde com a moral comum, por isso é possível entendê-lo como 

sinônimo de improbidade administrativa, o que conta, inclusive, com a possibilidade de sanções específicas, nos termos da Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92). 

(B) o princípio da impessoalidade encontra aplicação prática tanto em concursos públicos quanto no processo de licitação, 
mas não se aplica aos processos administrativos disciplinares. 

(C) o princípio da boa-administração define-se pela necessidade de a Administração Pública, e ainda de todos 
aqueles que exercem a função administrativa por delegação ou por outorga, cumprir com a eficiência no trato da gestão 
pública, em particular ainda com a necessidade de desenvolverem-se mecanismos de participação da população e 
transparência das informações, seja por ouvir o usuário do serviço público em ouvidorias especializadas, ou disponibilizar 
recursos que facilitem o acesso a informações, seja em relação à revisão e ajuste de formas de atendimento de acordo 
com as deficiências constatadas. 

(D) o princípio da legalidade justifica o atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o que implica dizer 
que mesmo os fatos gerados pela Administração Pública, e por todos aqueles que exercem a função administrativa por delegação 
ou por outorga, gozam desta característica. 

 
63. No exercício das funções notariais e de registro, é correto afirmar sobre o princípio da finalidade: 
(A) não se aplica o princípio da finalidade porque esta norma jurídica relaciona-se com a atuação da Administração 

Pública Direta e de entes que compõem a Administração Pública Indireta, tais como as autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 

(B) o seu vício, desvio de finalidade, apura-se subjetivamente, isto é, aferindo-se qual a intenção, o ânimo, o móvel do 
agente público na prática do ato. As finalidades passíveis deste vício são tanto o interesse público (finalidade em sentido amplo) 
quanto a categoria própria do ato (finalidade em sentido estrito). 

(C) o desvio de finalidade é exclusivo da função administrativa, portanto, tanto os atos da Administração Pública Direta 
quanto de pessoas a quem a função é delegada ou outorgada podem incorrer nesta ilegalidade. 

(D) o seu vício, o denominado desvio de finalidade, ocorre toda vez que aquele que exerce a função pública afasta-se de 
suas competências, isto é, do que lhe é definido como dever a ser cumprido conforme o princípio da legalidade, o que se afere 
objetivamente e pode se constatar em qualquer função pública (legislativa, judicial, administrativa e política). 

 
64. O art. 28 da Lei n.º 8.935/94 prescreve: “Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de 

suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a 
delegação nas hipóteses previstas em lei”. Sobre a independência afirmada neste artigo, é correto dizer: 

(A) garante-se a possibilidade de os notários e registradores atuarem sem ter que responder a petições a ele formuladas 
quando entenderem que não são pertinentes, ou que não há respaldo jurídico ao que se postula, desde que em relação à 
Corregedoria do Tribunal de Justiça e ao Juiz Corregedor Permanente haja sempre pronta e integral resposta às inquirições 
formuladas. 

(B) deve ser integralmente compatibilizada com o regime jurídico administrativo, pois se trata de delegação de serviço 
público, o que significa dizer que deve observar o princípio da legalidade, dentre outros princípios jurídicos do Direito 
Administrativo; por isso, as práticas cartorárias dos notários e dos registradores, e igualmente a sua remuneração, estão sujeitas 
ao conhecimento da sociedade civil. 

(C) garante-se autonomia na forma de exercício dos serviços notariais e de registro, o que restringe o princípio da 
legalidade por ser possível, em busca da eficiência e da boa administração, dar primazia a ordens de serviço que se revelem mais 
práticas e atuais do que as regras previstas na Lei n.º 8.935/94. 

(D) assegura-se, por este artigo e pelo regime constitucional específico dos serviços notariais e de registro, notadamente 
ao se afirmar que essas atividades são exercidas em caráter privado (art. 236 da Constituição Federal), que existam 
significativas distinções em relação ao regime jurídico administrativo geral previsto no art. 37 da Constituição Federal, 
notadamente quanto ao regime de responsabilidade, em relação ao qual se aplica exclusivamente o Código Civil, e a 
remuneração percebida no exercício da função, o que conta com a proteção da privacidade tal como ocorre nas atividades 
particulares. 

 
65. Dispõe o art. 31 da Lei n.º 8.935/94 as infrações disciplinares às quais se sujeitam os notários e os oficiais de registro, e 

no inciso I prescreve-se: “a inobservância das prescrições legais ou normativas”. Pode-se afirmar a respeito deste inciso: 
(A) em si é suficiente e não depende de qualquer integração normativa, o que significa dizer que é possível a instauração 

de processo disciplinar exclusivamente com a sua referência. Nesse sentido, o que se deve observar é apenas a descrição 



detalhada do fato junto à Portaria que inaugura o processo disciplinar. 
(B) ainda que esta norma seja excessivamente vaga, um conceito jurídico amplamente indeterminado, mesmo assim é 

possível compreender, pela noção jurídica de supremacia especial, que as prescrições normativas referidas podem 
complementar-se em densidade jurídica, e deste modo atender ao princípio da tipicidade, com disposições de deveres mais 
particularizados por meio de provimentos, regulamentos e outras normas de serviços expedidas pela função correcional exercida 
pelos Tribunais de Justiça. 

(C) é inconstitucional esta disposição porque a vagueza de seu enunciado não permite qualquer interpretação conforme 
que justifique a sua permanência no sistema jurídico. 

(D) remete este inciso, necessariamente, aos demais incisos do mesmo artigo, e ainda a outros artigos da lei, mas não se 
pode admitir qualquer integração com normas infralegais, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da tipicidade. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
66. São modalidades de extinção do crédito tributário, entre outras: 
(A) remissão, pagamento, compensação e isenção. 
(B) remissão, anistia, compensação e prescrição. 
(C) pagamento, compensação, anistia e isenção. 
(D) pagamento, remissão, compensação e transação. 
 
67. Dentro da competência da União, estão os impostos: 
(A) imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre a propriedade territorial rural. 
(B) imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, 

imposto sobre a propriedade territorial urbana. 
(C) imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto 

sobre transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos. 
(D) imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural e imposto 

sobre propriedade de veículos automotores. 
 
68. Assinale a alternativa correta com a diferença entre isenção e imunidade. 
(A) A isenção é criada por decreto do chefe do Executivo, já a imunidade é criada por decreto legislativo. 
(B) Isenção e não incidência são iguais, já a imunidade assemelha-se à chamada alíquota zero. 
(C) Isenção é prevista em lei, já a imunidade é constitucionalmente estipulada. 
(D) Isenção somente se refere a taxas e contribuições, já a imunidade abrange todos os tipos de tributos. 
 
69. Em relação à competência residual tributária da União Federal, outorgada pela Constituição, é correto afirmar que: 
(A) é o direito de instituir taxas e contribuições de melhoria. 
(B) é direito de a União instituir impostos não previstos no artigo 154, I da Carta Magna, desde que eles sejam não 

cumulativos e não tenham base de cálculo própria dos demais impostos descritos na Constituição. 
(C) é o direto de a União instituir impostos e contribuições sociais por lei complementar, desde que não cumulativos.  
(D) esse direito não está sujeito ao princípio de legalidade e somente pode ser utilizado em caso de guerra ou comoção 

interna grave. 
 
70. No tocante às certidões tributárias, é correto afirmar: 
(A) as certidões positivas com efeito de negativa não têm o mesmo efeito de certidões positivas. 
(B) as certidões positivas abrangem os débitos tributários que estejam vencidos e regularmente inscritos, ainda que de 

exigibilidade suspensa. 
(C) as certidões negativas emitidas demonstram a inexistência de débitos tributários, mas não servem de prova da 

regularidade do contribuinte. 
(D) havendo urgência para a prática de ato necessário para evitar caducidade de direito, poderão ser dispensadas as 

certidões tributárias. 
 
71. Para registro de alteração de estatutos de Sindicato, deve-se exigir qual das seguintes certidões? 
(A) Certidão negativa da Secretaria Municipal de Finanças. 
(B) Certidão negativa conjunta de débitos de Tributos Federais expedida pela Justiça Federal.  
(C) Certidão de regularidade perante o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal. 
(D) Certidão negativa do Fisco Estadual. 
 
DIREITO CIVIL 
 
72. Assinale a alternativa correta. 
(A) A posse, qualificada como o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, produz efeitos jurídicos 

relevantes, notadamente a legítima defesa, o desforço imediato, o manuseio dos interditos possessórios, o direito de retenção, a 
indisponibilidade do bem possuído e a aquisição da propriedade pela usucapião. 

(B) Entende-se por fâmulo da posse a situação jurídica do sujeito que, achando-se em relação de dependência ou na 
condição de subordinado, detém a coisa em nome do proprietário ou possuidor. 

(C) A posse fundada no jus possidendi (autônoma) é desprovida de título e tem origem em uma situação de fato apenas, não 
se confundindo com a posse jus possessionis, também denominada causal. 

(D) Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e úteis, não lhe assistindo o direito de 
retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. 

 



73. Assinale a alternativa correta. 
(A) O devedor considerado inadimplente e constituído formalmente em mora poderá adquirir o domínio do imóvel objeto do 

contrato descumprido, se possuir área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, mesmo durante o curso do processo judicial ou extrajudicial movido pelo credor. 

(B) O artigo 1.240-A do Código Civil, aplicável retroativamente à sua vigência, prevê modalidade especial de usucapião em favor 
daquele que exercer, por 3 (três) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 
250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, 
utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

(C) Denomina-se usucapião tabular a forma de aquisição da propriedade imobiliária pelo exercício da posse qualificada, 
contínua e incontestadamente, com ânimo de dono, justo título e boa-fé, por cinco anos, se o imóvel houver sido adquirido, 
onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele 
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. 

(D) Nas ações de usucapião extraordinária, especial e ordinária, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido 
pela prescrição aquisitiva, acrescentar à sua posse aquela exercida pelos antecessores e herdeiros do titular tabular, contanto que 
todas sejam contínuas e pacíficas. 

 
74. Ressalvada disposição expressa em contrário, a lei revogada 
(A) não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
(B) se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
(C) sempre se restaura em suas disposições especiais, descartadas as gerais. 
(D) só se restaura se assim vier a ser declarado pelo Supremo Tribunal Federal. 
 
75. As leis interpretativas 
(A) são aplicáveis somente aos fatos ocorridos a partir da sua entrada em vigor. 
(B) não se submetem ao princípio geral do respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. 
(C) aplicam-se, também, a situações que estiverem sujeitas ao domínio temporal exclusivo das normas interpretadas. 
(D) permitem a repristinação, salvo disposição expressa em contrário. 
 
76. Assinale a alternativa correta. 
(A) Não é admitida a renúncia da parte ideal pelo condômino, ainda que para se eximir do pagamento das despesas e 

dívidas. 
(B) Por ser fonte de litígio, será lícito ao condômino exigir, a qualquer tempo, a divisão da coisa comum, desde que não haja 

acordo estipulando a indivisibilidade por prazo não maior de dez anos, vedada a prorrogação ulterior e ressalvada a possibilidade 
da divisão judicial antes do prazo acordado, a requerimento de qualquer interessado e se graves as razões apresentadas. 

(C) Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule e, uma vez 
cancelado, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente, salvo 
se decorrido o prazo de usucapião tabular. 

(D) Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida 
e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os 
condôminos o de quinhão maior, mesmo que outro tenha realizado benfeitorias mais valiosas. 

 
77. A proteção que o Código Civil Brasileiro defere ao nascituro (art. 2.º), desde a sua concepção, 
(A) pressupõe, obrigatoriamente e sempre, o nascimento com vida, assim demonstrado pelo exame médico-legal conhecido 

por docimasia. 
(B) não alcança o natimorto. 
(C) só diz respeito a direitos patrimoniais. 
(D) alcança também o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. 
 
78. Assinale a alternativa correta. 
(A) O contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel deve ser celebrado somente por escritura pública para viabilizar o 

registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, uma vez que ocorre a transferência da propriedade resolúvel como forma 
de garantia ao credor fiduciário. 

(B) Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciário possuidor 
direto e o fiduciante possuidor indireto da coisa móvel ou imóvel. 

(C) O Código Civil admite o pacto comissório que autoriza o proprietário fiduciário a ficar definitivamente com a coisa 
alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. 

(D) Constitui-se a propriedade fiduciária da coisa móvel infungível com o registro do contrato, celebrado por instrumento 
público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando 
de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. 

 
79. Os absolutamente incapazes (art. 3.º do CC) 
(A) só podem ser responsabilizados, pelos prejuízos que causarem a terceiros, quando aptos a exprimirem a própria 

vontade. 
(B) respondem pelos prejuízos causados, somente quando as pessoas por eles responsáveis não tiverem a obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, devendo a indenização, neste caso, ser fixada equitativamente, observados 
limites humanitários. 

(C) serão sempre pessoalmente responsáveis pelos prejuízos que causarem a terceiros, e a indenização deve ser 
fixada pelo juiz segundo os padrões normalmente recomendados de aferição da responsabilidade civil em geral. 

(D) em hipótese alguma podem ser civilmente responsabilizados pelos prejuízos que causarem a terceiros. 
 



80. De acordo com o Código Civil, prescreve em um ano 
(A) a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de 

emolumentos, custas e honorários. 
(B) a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 
(C) a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 
(D) a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de 

um ano, com capitalização ou sem ela. 
 
81. Não dispondo a lei de modo contrário, a escritura pública é da substância do ato: 
(A) nas convenções de condomínio edilício, em que haja atribuições de frações ideais do terreno. 
(B) nos contratos de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária. 
(C) na cessão dos direitos à sucessão aberta, assim como do quinhão de que disponha o coerdeiro. 
(D) no compromisso de compra e venda relativo a imóveis loteados urbanos. 
 
82. Conforme o Código Civil, é correto afirmar: 
(A) é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor, sem o consentimento expresso do credor, ficando sempre 

exonerado o devedor primitivo, ainda que no caso de insolvência. 
(B) se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, inclusive as garantias prestadas por terceiros, 

independentemente da ciência dos vícios geradores da invalidade. 
(C) é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito que não for obrigatoriamente realizada por 

instrumento público. 
(D) o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o 

devedor, sendo que a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do 
instrumento da obrigação. 

 
83. Quanto às cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, sobre os bens da legítima: 
(A) só são imponíveis se precedidas de autorização judicial. 
(B) pode o testador impô-las, desde que declare justa causa no próprio testamento. 
(C) pode o testador impô-las livremente, sem qualquer justificativa prévia. 
(D) é vedada a imposição de cláusulas restritivas aos bens da legítima, só cabíveis quanto à parte disponível do testador. 
 
84. De acordo com o Código Civil, é correto afirmar que 
(A) o vendedor de coisa imóvel ou móvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de cinco 

anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se 
efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. 

(B) no contrato de permuta, é nula de pleno direito a troca de imóveis com valores desiguais entre ascendentes e 
descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, ainda que casado sob o regime da 
separação obrigatória. 

(C) em caso de preempção, responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor 
ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem, assim como o adquirente, solidariamente, se tiver procedido de má-fé. 

(D) na venda de coisa móvel ou imóvel, com reserva de domínio, pode o vendedor reservar para si a propriedade, sob 
condição resolutiva, até que o preço esteja integralmente pago. 

 
85. Os negócios jurídicos contaminados pela fraude contra credores são 
(A) ineficazes, frente aos credores do disponente que já tiverem agido em Juízo, para a cobrança. 
(B) nulos, quando se tratar de negócio de transmissão de bens a título gratuito, e anuláveis, quando a título oneroso. 
(C) nulos de pleno direito. 
(D) anuláveis. 
 
86. Assinale a alternativa correta. 
(A) A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá à data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de 

direitos, a título oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. 
(B) Basta o adultério da mulher, desde que confessado judicialmente, para ilidir a presunção legal da paternidade gerada 

pelo casamento. 
(C) O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para 

atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão, ou a interesses particulares relevantes, pelo prazo máximo de sessenta 
dias, sob pena de abandono. 

(D) A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou compartilhada, poderá 
implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de convivência com o filho, 
sendo vedada a utilização da ata notarial em matéria de direito de família. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
87. Assinale a alternativa correta. 
(A) O Ministério Público não intervém no procedimento judicial de retificação de registro de imóvel. 
(B) No procedimento retificatório de jurisdição voluntária, a pretensão da parte autora será rejeitada pelo Juiz se a prova 

pericial concluir que a retificação é intra muros e que a área retificanda não interfere nos imóveis vizinhos ou em bens públicos. 
(C) Se a escritura pública for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do 

Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213 
da Lei n.º 6.015/73, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.  



(D) A ação de retificação, de jurisdição voluntária, objetiva a adequação do registro imobiliário à situação de fato em virtude de 
imprecisões, erros ou omissões tabulares, sendo vedada sua utilização como instrumento para aumentar os limites originários e 
confrontações do imóvel. 

 
88. No procedimento sumário, a lei processual prescreve que o autor, na petição inicial, apresentará o rol de testemunhas e, 

se requerer perícia, formulará quesitos, podendo indicar assistente técnico. Se o autor, porém, não o fizer, 
(A) ocorrerá a preclusão consumativa, estando o autor impedido de fazê-lo em momento posterior, ainda que o consinta o 

réu. 
(B) ocorrerá a preclusão pro judicato, mas se houver o consentimento do réu, o autor poderá suprir a omissão em momento 

posterior. 
(C) sempre lhe será facultado, por ser sumário o procedimento, levar testemunhas à audiência, independentemente de rol e 

intimação, para serem ouvidas. 
(D) poderá suprir, a todo tempo, as omissões, até cinco (05) dias antes da data designada para a audiência, em 

homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa e por não ser preclusiva essa oportunidade. 
 
89. Assinale a alternativa correta. 
(A) Na ação de usucapião, é vedada a apresentação de ata notarial para comprovar os aspectos qualitativos da posse ad 

usucapionem, uma vez que o ato extrajudicial produzido unilateralmente vulnera o princípio do contraditório. 
(B) A ação possessória julgada improcedente não tem força suficiente para interromper a prescrição em decorrência da 

citação válida, pois se assim não fosse, qualquer um que intentasse os interditos, mesmo por emulação, conseguiria impedir a 
procedência do pedido formulado na ação de usucapião. 

(C) O acolhimento da exceção de usucapião permite o registro da sentença, nas modalidades constitucional e tabular. 
(D) A sentença de procedência prolatada na ação de usucapião possui natureza constitutiva do direito real de propriedade. 
 
90. Assinale a alternativa correta. 
(A) A averbação da penhora de bens imóveis não gera presunção absoluta de seu conhecimento por terceiros. 
(B) Não se efetuará a penhora quando os bens do devedor se encontrarem sob a posse, detenção ou guarda de 

terceiros. 
(C) Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 

alienação do bem. 
(D) Em nenhuma hipótese será determinada a alienação antecipada dos bens penhorados. 
 
DIREITO PENAL 
 
91. A Lei n.º 6.766/79 (Lei sobre o parcelamento do solo urbano) prevê como crime, no art. 50, I: “Dar início, de qualquer 

modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente, ou 
em desacordo com as disposições desta Lei ou de outras normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios”. Tal crime 
pode ser classificado como: 

(A) formal, de perigo e permanente, no qual o sujeito passivo é a Administração Pública. 
(B) formal, de perigo e instantâneo de efeitos permanentes, no qual o sujeito passivo é a Administração Pública. 
(C) material, de dano e permanente, no qual o sujeito passivo é o Estado. 
(D) formal, de dano e instantâneo de efeitos permanentes, no qual o sujeito passivo é o Município. 
 
92. A conduta do Notário de desviar, em proveito próprio, importância sabidamente indevida, que exigiu e recebeu a título de 

tributo, configura 
(A) Excesso de exação. 
(B) Apropriação indébita. 
(C) Peculato doloso. 
(D) Peculato culposo. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
93. São sistemas de apreciação de prova vigentes na legislação brasileira: 
(A) Livre convencimento e Verdade legal ou formal. 
(B) Verdade legal ou formal e Étnico. 
(C) Íntima convicção e Verdade legal ou formal. 
(D) Íntima convicção e Livre convencimento. 
 
DIREITO COMERCIAL 
 
94. Assinale a alternativa correta. 
(A) A chamada sociedade de propósito específico não é um tipo societário definido no Código Civil, assim ela pode tomar 

qualquer das formas das sociedades regulares ali previstas. 
(B) Na sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e comandita por ações, e na sociedade por ações a 

responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social. 
(C) Na sociedade simples, a administração é feita conjuntamente pelos sócios e a responsabilidade deles é limitada ao 

montante do capital social. 
(D) Nas sociedades limitadas, a administração obrigatoriamente tem de ser feita por administradores sócios e a 

responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social. 
 



95. Em matéria de títulos de crédito, segundo o Código Civil, é (são) considerado(s) efeito(s) do endosso: 
(A) transferência do título e vinculação do endossante ao pagamento. 
(B) o único efeito é a transferência do título. 
(C) transferência do título e exoneração da responsabilidade do endossatário. 
(D) o pagamento e extinção do título. 
 
96. Assinale a alternativa correta. 
(A) Os sócios de sociedades empresariais são sempre considerados empresários para os efeitos legais. 
(B) O empresário individual necessita mencionar no seu contrato social os administradores da empresa, que devem ser ao 

menos dois, e o prazo de seu mandato. 
(C) O empresário individual não é considerado pessoa jurídica mesmo após o registro de comércio competente. 
(D) O empresário individual tem sua responsabilidade limitada ao total do capital social. 
 
97. Sobre a sociedade de responsabilidade limitada, é correto afirmar que 
(A) tem o capital subscrito por pelo menos um dos sócios e a responsabilidade dos sócios vai até o limite do capital social. 
(B) os sócios responderão solidariamente pelo que faltar para integralizar o capital social. 
(C) ela pode não usar razão social, somente a denominação social, seguida da designação LTDA. 
(D) se aplicam às sociedades limitadas subsidiariamente as regras da sociedade em comandita por ações. 
 
98. No tocante às sociedades empresárias, é correto afirmar que: 
(A) os administradores da sociedade limitada podem ser pessoas que não sejam sócios. 
(B) o contrato social deve designar quem é o acionista controlador em cada sociedade. 
(C) a sociedade em conta de participação não existe mais no Direito brasileiro. 
(D) a desconsideração da pessoa jurídica não pode ser aplicada às sociedades anônimas em face do grande número de 

acionistas. 
 
99. Assinale a alternativa correta. 
(A) Em caso de outorga de escritura, por ser ato de pública forma, a sociedade limitada tem de estar representada por, pelo 

menos, dois administradores. 
(B) A sociedade limitada somente poderá estar representada no ato pelo administrador se ele for também sócio dela. 
(C) O administrador de sociedade limitada poderá representar a sociedade desde que o ato esteja dentro de seus poderes 

conforme contrato social. 
(D) Numa escritura em que compareça como outorgante ou outorgada uma sociedade limitada é necessário exigir a 

presença de pelo menos o sócio controlador. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
99. Assinale a alternativa com a personalidade que não foi galardoada com o Prêmio Nobel da Paz. 
(A)  Shirin Ebadi. 
(B) Malala Yousafzai. 
(C) Ellen Johnson-Sirleaf. 
(D) Tawakel Karman. 
 

VERSÃO 3 (GABARITO) 
 

 

1 - C 2 - B 3 - D 4 - C 5 - A 6 - D 7 - D 8 - B 9 - C 10 - B 

11 - D 12 - A 13 - C 14 - C 15 - B 16 - D 17 - A 18 - C 19 - B 20 - A 

21 - D 22 - B 23 - C 24 - A 25 - D 26 - B 27 - B 28 - C 29 - B 30 - B 

31 - A 32 - D 33 - C 34 - D 35 - D 36 - C 37 - C 38 - B 39 - A 40 - D 

41 - A 42 - C 43 - B 44 - C 45 - D 46 - A 47 - D 48 - D 49 - B 50 - D 

51 - B 52 - C 53 - A 54 - B 55 - D 56 - A 57 - B 58 - C 59 - A 60 - C 

61 - C 62 - C 63 - D 64 - B 65 - B 66 - D 67 - A 68 - C 69 - B 70 - D 

71 - C 72 - B 73 - C 74 - A 75 - A 76 - C 77 - D 78 - D 79 - B 80 - A 

81 - C 82 - D 83 - B 84 - C 85 - D 86 - A 87 - D 88 - A 89 - B 90 - C 

91 - B 92 - A 93 - D 94 - A 95 - A 96 - C 97 - B 98 - A 99 - C 100 - B 

 
 
 

 
VERSÃO 04 



 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
REGISTROS PÚBLICOS E NOTARIAL 
 
01. Quando o Oficial ou o Notário entra em gozo de férias 
(A) a referida circunstância deve ser comunicada ao Juiz Corregedor Permanente, com informação sobre o substituto que 

assumirá a delegação no período de seu afastamento. 
(B) a referida circunstância deve ser comunicada à Corregedoria Geral da Justiça e essencialmente ao Juiz Corregedor 

Permanente. 
(C) não cabe qualquer tipo de comunicação sobre os afastamentos dos Notários e Registradores, tendo em vista que os 

serviços Notariais e de Registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. 
(D) a referida circunstância deve ser comunicada à Corregedoria Geral da Justiça, com informação sobre o substituto que 

assumirá a delegação no período de seu afastamento. 
 
02. Quanto ao atendimento prioritário aos idosos, grávidas e portadores de necessidades especiais, é correto afirmar que 
(A) os usuários dos serviços devem ser atendidos por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas e 

portadores de necessidades especiais, exceto no que se refere à prioridade de registro prevista em lei. 
(B) os usuários dos serviços devem ser atendidos por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas, portadores 

de necessidades especiais e os beneficiários da assistência judiciária gratuita, exceto no que se refere à prioridade de registro 
prevista em lei. 

(C) as pessoas portadoras de deficiências, os idosos com idade superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as 
acompanhadas por crianças de colo sempre terão atendimento prioritário, nos termos da Lei. 

(D) os Serviços Notariais e de Registro deverão contar com balcão exclusivo para atendimento de idosos, grávidas e 
portadores de necessidades especiais. Havendo mais de uma pessoa nas circunstâncias mencionadas, os portadores de 
necessidades especiais serão atendidos prioritariamente. 

 
03. Na falta de previsão nas notas explicativas e respectivas tabelas, quando poderão ser cobradas as despesas pertinentes ao 

ato a ser praticado pelo notário ou registrador? 
(A) Quando o Notário ou o Oficial aplicar analogia a outro item existente para o cálculo do ato praticado. 
(B) Não poderão ser cobradas até que seja publicada Lei que altere a Tabela, incluindo a nova despesa. 
(C) Quando autorizadas pela Corregedoria Geral da Justiça. 
(D) Quando autorizadas pelo Juiz Corregedor Permanente. 
 
04. Com relação aos serviços notariais e de registro, é incorreto afirmar que eles são destinados a garantir: 
(A) eficiência dos atos jurídicos. 
(B) segurança dos atos jurídicos. 
(C) publicidade dos atos jurídicos. 
(D) autenticidade dos atos jurídicos. 
 
05. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às 

seguintes penas: 
(A) advertência; multa; suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
(B) repreensão; multa; suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
(C) repreensão; multa; suspensão por quarenta e cinco dias, prorrogável por igual período, e perda da delegação. 
(D) advertência; repreensão; multa; suspensão por trinta dias, prorrogável por mais trinta, e perda da delegação. 
 
06. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade, exceto: 
(A) lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. 
(B) autenticar cópias. 
(C) lavrar escrituras e procurações públicas. 
(D) autenticar fatos. 
 
07. Assinale a alternativa incorreta, quanto à atividade desenvolvida pelo tabelião, para a consecução do ato notarial. 
(A) Atua de acordo com a práxis notarial. 
(B) Deve se orientar pela prudência e pelo acautelamento. 
(C) Deve se orientar pelos princípios e regras de direito. 
(D) Atua na condição de assessor jurídico das partes. 
 
08. Se o ato notarial solicitado for contrário ao ordenamento jurídico ou estiverem presentes fundados indícios de fraude à lei, 

de prejuízos às partes ou dúvidas sobre as manifestações de vontade, o tabelião deve 
(A) praticar o ato, com expressa observação dessas circunstâncias na escritura. 
(B) praticar o ato nos termos solicitados pelas partes, pois não compete ao tabelião adentrar no mérito do negócio jurídico a 

ser formalizado. 
(C) submeter a prática do ato ao juiz corregedor. 
(D) recusar, motivadamente, por escrito, a prática do ato. 
 
09. Quanto aos prepostos, é correto afirmar que 
(A) dentre os substitutos, um deles será designado pelo juiz corregedor para responder pelo respectivo serviço nas 

ausências e nos impedimentos do titular. 



(B) os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes e auxiliares 
como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. 

(C) em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a 
critério do juiz corregedor. 

(D) os escreventes poderão praticar todos os atos próprios do serviço, inclusive a abertura e encerramento de livros. 
 
10. O Tabelião de Notas, antes da lavratura de quaisquer atos, deve 
(A) exigir, no tocante às pessoas jurídicas participantes dos atos notariais, cópias de seus atos constitutivos, de eventuais 

alterações contratuais ou da respectiva consolidação societária, acompanhadas, conforme o caso, de certidão do Registro de 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, cujo prazo não poderá ser superior a seis meses, ou por ficha cadastral da 
Junta Comercial, a ser obtida via internet. 

(B) conferir as procurações para verificar se obedecem à forma pública, se contêm poderes de representação para a prática 
do ato notarial e se as qualificações das partes coincidem com as do ato a ser lavrado, observando o devido sinal público e o 
prazo de validade da certidão, que não poderá exceder a 90 dias. 

(C) exigir os respectivos alvarás, para os atos que envolvam espólio, massa falida, herança jacente ou vacante, empresário ou 
sociedade empresária em recuperação judicial, incapazes, sub-rogação de gravames e outros que dependem de autorização judicial 
para dispor ou adquirir bens imóveis ou direitos a eles relativos, sendo que, para venda de menores incapazes o seu prazo deverá 
estar estabelecido pela autoridade judiciária. 

(D) verificar se as partes e os demais interessados acham-se munidos dos documentos necessários de identificação, bem 
como comprovante do CPF ou CNPJ e, se for o caso, certidão de casamento, que poderão ser apresentados em cópia autêntica. 

 
11. Quanto aos requisitos que devem constar da escritura pública, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. 
(B) Menção aos documentos apresentados, que serão devolvidos às partes interessadas. 
(C) Dia, mês, ano e local em que foi lavrada, lida e assinada. 
(D) Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número do registro de identidade com menção ao órgão público expedidor 

ou do documento equivalente, número de inscrição no CPF ou CNPJ, domicílio e residência das partes e dos demais 
comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação, e 
expressa referência à eventual representação por procurador. 

 
12. Quanto à lavratura dos atos notariais, assinale a alternativa incorreta. 
(A) Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional, ainda que o tabelião entenda o idioma em que se 

expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz, 
que tenha idoneidade e conhecimento bastantes. 

(B) A escrituração far-se-á apenas em cor azul ou preta indelével. 
(C) Os atos notariais, redigidos obrigatoriamente na língua nacional, serão manuscritos, datilografados ou impressos nos 

livros de notas. 
(D) Na escrituração dos livros, os números relativos à data da escritura e ao preço devem ser escritos por extenso. 
 
13. Sobre a lavratura dos atos notarias, assinale a alternativa correta. 
(A) Se a assinatura da parte for ilegível, deverá ser lançado, pelo próprio subscritor, o seu nome por extenso e de forma 

legível. 
(B) Pelo ato notarial incompleto não são devidos os emolumentos, restando proibido o fornecimento de certidão ou traslado, 

salvo ordem judicial. 
(C) O Tabelião de Notas, o substituto legal que lavrou escritura pública, as partes e as demais pessoas que 

compareceram a qualquer ato notarial assinarão somente na última página do instrumento. 
(D) Na ausência de assinatura de uma das partes, o Tabelião de Notas declarará incompleta a escritura e consignará as 

assinaturas faltantes. 
 
14. Assinale a alternativa incorreta. 
São considerados erros, inexatidões materiais e irregularidades, exclusivamente: 
(A) omissões e erros relativos aos dados de qualificação pessoal das partes e das demais pessoas que compareceram ao 

ato notarial, se provados por documentos oficiais. 
(B) omissões e erros cometidos na transposição de dados constantes dos documentos exibidos para lavratura do ato 

notarial, em papel, microfilme ou documento eletrônico, independentemente de arquivamento. 
(C) erros de cálculo matemático. 
(D) omissões e erros referentes à descrição e à caracterização de bens individuados no ato notarial. 
 
15. Se o negócio jurídico pretendido pelas partes disser respeito a bem imóvel cujo título anterior não estiver transcrito ou 

registrado na matrícula, o tabelião deve 
(A) recusar a lavratura da escritura. 
(B) lavrar a escritura, condicionando a expedição do traslado ao prévio registro do título anterior. 
(C) evitar lavrar o ato, e somente fazê-lo se a parte insistir na lavratura, com a observação de que o interessado está ciente 

da situação e de seus efeitos jurídicos, bem como assuma a responsabilidade pelo registro dos atos anteriores. 
(D) lavrar a escritura normalmente. 
 
16. Quanto à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, assinale a alternativa correta. 
(A) A aquisição será livre, independentemente de autorização ou licença, se o imóvel contiver área não superior a 3 (três) 

módulos (MEI), qualquer que seja a sua localização. 
(B) A aquisição de mais de um imóvel rural com área não superior a 3 (três) módulos por pessoa física estrangeira 



residente no país dependerá de autorização do INCRA. 
(C) A pessoa física estrangeira residente no país (portadora de RNE) somente pode adquirir imóvel rural que não exceda a 

50 (cinquenta) módulos de exploração indefinida, em área contínua ou descontínua. 
(D) A aquisição de imóvel rural com área entre 3 (três) e 50 (cinquenta) módulos por pessoa física estrangeira residente no 

país dependerá de autorização do INCRA e, se a área territorial exceder a 20 (vinte) módulos, de assentimento prévio da 
Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

 
17. Quanto aos bens, nas escrituras de inventário, assinale a alternativa incorreta. 
(A) A cada bem do espólio deverá constar o respectivo valor atribuído pelas partes, além do valor venal, quando imóveis 

ou veículos automotores. 
(B) Se bem imóvel descaracterizado na matrícula, por desmembramento ou expropriação parcial, o Tabelião de Notas 

deve exigir a prévia apuração do remanescente antes da realização da partilha. 
(C) Os semoventes serão indicados em número, espécies, marcas e sinais distintivos. 
(D) No caso de bem imóvel demolido, com alteração de cadastro de contribuinte, de número do prédio e de nome de rua, 

é necessário mencionar no título a situação antiga e a atual, mediante apresentação do respectivo comprovante.  
 
18. Quanto à ordem dos serviços em geral nas serventias de protesto, assinale a alternativa correta. 
(A) Todos os títulos e documentos de dívida apresentados ou distribuídos no horário regulamentar serão protocolizados 

dentro de vinte e quatro horas, obedecendo à ordem cronológica de entrada, sendo irregular, de qualquer modo, o lançamento 
no livro de protocolo depois de expedida a intimação. 

(B) Não realizado o pagamento, não comunicada a sustação judicial do protesto e nem formalizada a desistência do pedido 
de protesto de títulos e outros documentos de dívida formalmente regulares, o protesto deve ser lavrado no último dia do tríduo 
legal, concluindo-se até às 19:00 horas do mesmo dia o procedimento de lavratura, registro e expedição do instrumento do 
protesto. 

(C) A Portaria disciplinando a jornada de trabalho para atendimento ao público deve regrar a forma como se dará o regime 
de plantão, até às 19:00 horas, para recepção dos títulos e documentos de dívida e das ordens judiciais de sustação de protesto. 

(D) O Tabelião de Protesto de Títulos deve prestar os serviços de modo eficiente e adequado, em local de fácil acesso 
ao público e que ofereça segurança para o arquivamento dos livros e documentos, nos dias e horários definidos por meio de 
portaria do Corregedor Geral de Justiça, atento às peculiaridades locais e às seis horas diárias mínimas de a tendimento ao 
público, e com observação do disposto na Seção V do Capítulo XIII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.  

 
19. Não se pode(m) protestar: 
(A) o título de crédito emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente. 
(B) as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
(C) por falta de pagamento, a letra de câmbio contra o sacado não aceitante. 
(D) os títulos de crédito, bem como os documentos de dívida qualificados como títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais. 
 
20. Quanto ao local do protesto, assinale a alternativa correta. 
(A) O protesto especial para fins falimentares será lavrado na praça indicada pelo credor/apresentante. 
(B) Somente podem ser protestados os títulos, as letras e os documentos pagáveis ou indicados para aceite nas praças 

localizadas no território do município. 
(C) Quando não for requisito do título e não havendo indicação da praça de pagamento ou aceite, será considerada a praça 

do sacador ou credor. 
(D) Os títulos executivos judiciais podem ser protestados na localidade de tramitação do processo ou na de domicílio do 

devedor. 
 
21. É inadmissível o protesto facultativo de cheque quando evidenciado o abuso de direito por parte do apresentante. Entre as 

circunstâncias a seguir indicadas, qual delas não está elencada como indiciária de abuso de direito? 
(A) Indicação de endereço onde não reside o emitente, de modo a inviabilizar a sua intimação pessoal. 
(B) Apresentação dos cheques por terceiros que não sejam seus beneficiários originais. 
(C) Cheques devolvidos pelo banco sacado com fundamento nos motivos números 13, 23, 34 e 40, definidos pelo Banco 

Central do Brasil. 
(D) Cheques de valores irrisórios ou que sejam expressos em unidade monetária que não seja o Real. 
 
22. Quanto ao prazo do protesto, é correto afirmar: 
(A) quando a intimação for efetivada no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado 

no primeiro dia útil subsequente. 
(B) o protesto não será lavrado antes do prazo de 36 (trinta e seis) horas, contado da intimação do devedor. 
(C) no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, durante o qual haverá suspensão do expediente forense em razão do 

recesso de final de ano, o prazo do protesto será suspenso, voltando a fluir normalmente a partir do primeiro dia útil subsequente 
ao dia 6 de janeiro. 

(D) o prazo para tirada do protesto é de 3 (três) dias úteis, contados da intimação do devedor. 
 
23. Quais dos atos a seguir indicados não constarão da Central de Informações do Registro Civil – CRC? 
(A) Os registros lavrados no Livro E (União Estável, Interdição, Ausência, Emancipação, Transcrições de Nascimento, 

Casamento e Óbito). 
(B) Os registros lavrados no Livro C-Auxiliar (Registro de Natimortos). 
(C) Os registros lavrados no Livro A (Nascimento). 
(D) Os registros lavrados no Livro B-Auxiliar (Casamento Religioso Para Efeitos Civis). 
 



24. Quanto ao Registro Civil das Pessoas Naturais, assinale a alternativa correta. 
(A) Serão registradas no Livro “E” do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1.º Subdistrito da Comarca, com relação 

aos menores nela domiciliados, emancipação por concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento 
público ou particular, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do Juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 
anos completos. 

(B) Antes de proceder ao assento de óbito de pessoa de menos de 1 (um) ano, o Oficial verificará se houve registro de 
nascimento, o qual, se inexistente, será previamente feito, no mesmo Registro Civil das Pessoas Naturais competente para a 
lavratura do assento de óbito. 

(C) O registro das sentenças de declaração de morte presumida será feito no Livro “C” do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do 1.º Subdistrito da Comarca onde o ausente teve seu último domicílio. 

(D) O registro do contrato da união estável será lavrado no Livro “B”, pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da 
Sede, ou onde houver, no 1.º Subdistrito da Comarca em que os companheiros têm ou tiveram seu último domicílio. 

 
25. Quanto ao livro de registro de casamento, é correto afirmar que 
(A) será averbada a sentença de nulidade ou de anulação de casamento, declarando-se a data em que o Juiz a proferiu, a 

sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. 
(B) o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais comunicará, dentro de 05 (cinco) dias, o lançamento da averbação ao 

tabelião que lavrou a escritura de separação ou divórcio consensuais mediante ofício sob registro postal. 
(C) o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais comunicará, dentro de 05 (cinco) dias, o lançamento da averbação ao 

Juiz que houver subscrito a carta de sentença ou mandado mediante ofício sob registro postal. 
(D) as sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso com efeito 

suspensivo, devendo constar tal circunstância do mandado judicial. 
 
26. Nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, os Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais 

adotarão classificadores para: 
(A) cópias das relações de comunicações expedidas em meio físico, inclusive aquelas referentes ao óbito, união estável, 

casamento, separação, restabelecimento do casamento, divórcios, anulação, nulidade, interdição, emancipação, ausência, morte 
presumida. As comunicações recebidas por meio eletrônico serão materializadas para tal finalidade. 

(B) arquivamento das segundas vias dos demonstrativos de atos remunerados e gratuitos, encaminhados à entidade 
gestora. 

(C) arquivamento de alvarás. 
(D) petições de registro tardio e procedimentos administrativos. 
 
27. Nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, não poderão ser inutilizados, ainda que 

previamente reproduzidos por processo de microfilmagem ou mídia digital, os seguintes documentos: 
(A) atestados e declarações de óbito recebidos para a realização dos assentos. 
(B) livros de registro de edital em suporte físico. 
(C) mandados judiciais e procedimentos administrativos que envolvam registros ou averbações. 
(D) documentos referentes à vida funcional dos escreventes e auxiliares. 
 
28. Quanto à escrituração dos livros do Registro Civil das Pessoas Naturais, é correto afirmar que 
(A) os assentos serão escriturados seguidamente, em sequência cronológica de declarações, tendo cada um o seu número 

de ordem, que pode ser renovado a cada ano civil. 
(B) as anotações, averbações e retificações poderão ser lançadas no verso do assento. 
(C) ocorrendo omissões ou erros, respectivas adições ou emendas podem ser corrigidas de ofício pelo Oficial do Registro 

Civil das Pessoas Naturais, mediante ata retificativa. 
(D) constarão dos índices os nomes de todos os integrantes dos assentos. Nos de casamento, os nomes dos contraentes e 

também o nome dos respectivos genitores. 
 
29. Quanto ao registro de nascimento, é correto afirmar: 
(A) o Oficial deverá evitar os registros suscetíveis de expor a ridículo seus portadores, e, se houver insistência do 

interessado, submeter o caso às vias ordinárias, para decisão jurisdicional. 
(B) no caso de gêmeos, o Oficial deverá declarar no assento especial de cada um a ordem do nascimento. Os gêmeos que 

tiverem prenome igual deverão, obrigatoriamente, ser inscritos com duplo prenome, de modo que possam distinguir-se. 
(C) poderão ser adotados sobrenomes do pai, da mãe ou de ambos, em qualquer ordem. 
(D) os Oficiais de Registro Civil deverão exigir a inclusão de mais de um sobrenome ao prenome dos filhos, a fim de se 

evitar prejuízos à pessoa, em razão da homonímia evidente. 
 
30. Conforme o disposto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, quanto à publicidade dos atos do 

Registro Civil, é correto afirmar: 
(A) as certidões de registro civil em geral, inclusive as de inteiro teor, requeridas pelos próprios interessados, seus 

representantes legais e terceiros juridicamente interessados, ressalvado o caso de proteção à testemunha, serão expedidas 
independentemente de autorização do Juiz Corregedor Permanente. 

(B) as certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, o local, a data do nascimento por extenso e 
a ordem de filiação. 

(C) sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o Oficial mencioná-la, 
obrigatoriamente, contendo a informação de que “a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo”, não 
obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvados os casos de legit imação, 
legitimação adotiva, proteção à testemunha, reconhecimento de paternidade, alteração de patronímico e adoção. 

(D) nas hipóteses de adoção anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, as certidões serão expedidas 



independentemente de autorização do Juiz Corregedor Permanente. E, nas situações de adoção disciplinada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente, as certidões somente serão expedidas após autorização do Juiz da Vara da Infância e da Juventude. 

 
31. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) será registrado o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. 
(B) o Oficial comunicará, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o lançamento da averbação ao Juiz que houver subscrito a 

carta de sentença ou mandado mediante ofício sob registro postal. 
(C) no livro de registro de casamento, será feita a averbação da sentença de nulidade ou de anulação de casamento, 

declarando-se a data em que o Juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. 
(D) as sentenças de nulidade ou anulação de casamento serão averbadas mesmo enquanto sujeitas a recurso, qualquer 

que seja o seu efeito. 
 
32. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais,  é 

correto afirmar que, no livro de nascimento, serão averbados: 
(A) as decisões declaratórias de filiação, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, a perda ou a retomada de 

nacionalidade brasileira, quando comunicadas pelo Ministério da Justiça, a perda, a suspensão e a destituição do poder familiar. 
(B) a perda ou a retomada de nacionalidade brasileira, quando comunicadas pelo Ministério da Justiça, termo de guarda e 

responsabilidade, a nomeação de tutor, a anulação do casamento. 
(C) o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, a perda ou a retomada de nacionalidade brasileira, quando comunicadas 

pelo Ministério da Justiça, as sentenças concessivas de adoção do maior, o óbito, a emancipação. 
(D) as decisões declaratórias de filiação, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos, quaisquer alterações do nome, o 

casamento e a conversão da união estável em casamento. 
 
33. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) não se submete à égide do Provimento n.º 16 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ o reconhecimento espontâneo de 

filho realizado junto às Defensorias Públicas e os Ministérios Públicos dos Estados e aquele em que a assinatura tenha sido abonada 
pelo diretor do presídio ou autoridade policial, quando se tratar de pai preso. 

(B) as alterações necessárias do patronímico familiar por subsequente matrimônio dos pais serão processadas a 
requerimento do interessado independentemente de procedimento de retificação e serão averbadas nos assentos de nascimento 
dos filhos. 

(C) à alteração de patronímico não se aplica a regra da averbação de reconhecimento de filho. 
(D) nos casos de averbação de reconhecimento de filho estão dispensadas de serem observadas as diretrizes previstas nos 

Provimentos n.º 16 e n.º 19 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
 
34. Segundo as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, é 

correto afirmar que 
(A) a averbação das sentenças de investigação de paternidade e negatória de paternidade que constituírem nova relação 

de filiação será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais que registrou o nascimento do menor, com as mesmas cautelas e 
efeitos do registro inicial, fazendo constar apenas data da sentença, Vara e nome do Juiz que a proferiu. 

(B) da averbação das sentenças de tutela com nomeação de tutor é dispensável constar a data da averbação e a anotação 
sobre eventual existência de hipoteca legal, bastando a indicação do nome e qualificação do tutor, bem como a data da sentença, 
Vara e nome do juiz que a proferiu. 

(C) o registro das sentenças de tutela com nomeação de tutor será feito no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais 
da circunscrição territorial do juízo prolator da decisão. 

(D) se não for requerida a gratuidade e o reconhecimento de filho se realizar em Registro Civil das Pessoas Naturais 
diverso daquele em que lavrado o assento de nascimento, o Oficial preparará a documentação e a entregará à parte para o 
encaminhamento necessário. 

 
35. Quanto à competência territorial para o registro no Oficial de Registro de Títulos e Documentos, assinale a alternativa 

correta em relação ao registro dos contratos de alienação fiduciária de bens móveis. 
(A) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos da localização dos bens oferecidos em alienação fiduciária. 
(B) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca de celebração do contrato. 
(C) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor. 
(D) O Oficial de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor. 
 
36. Qual a providência que o Oficial de Registro de Títulos e Documentos deve tomar para utilizar o sistema de 

microfilmagem? 
(A) O Oficial deverá estar registrado no Ministério da Justiça ou poderá contratar empresa especializada que esteja 

registrada no Ministério da Justiça. 
(B) O Oficial deverá estar registrado no Conselho Nacional de Justiça e requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente. 
(C) Não há necessidade de qualquer providência, pois já está previsto nas normas da Corregedoria Geral de Justiça que 

é possível a utilização do serviço de microfilmagem. 
(D) O Oficial deverá pedir autorização ao Juiz Corregedor Permanente para a substituição dos livros pelo sistema de 

microfilmagem. 
 
37. Dispõe o art. 160 da Lei n.º 6.015/73: “O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro 

ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento, o papel apresentado, e a quaisquer terceiros que 



lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros Municípios as notificações necessárias. Por esse 
processo, também poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações, quando não for exigida a intervenção judicial”. 

Diante da disposição desse artigo, quando é considerado perfeito o registro deste documento? 
(A) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação após a averbação lavrada na coluna de 

anotações, à margem do respectivo registro do resultado da notificação. 
(B) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação independentemente da averbação do 

cumprimento da diligência, ou da impossibilidade de sua realização. 
(C) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação, quando esta for cumprida 

independentemente do seu resultado. 
(D) Considera-se perfeito o registro do documento que dá origem a uma notificação após certificado o seu cumprimento. 
 
38. Em 25.05.2002, foi constituída uma sociedade simples em que constavam no quadro societário João da Silva, com 40% 

do capital social, e sua mulher, Maria da Silva, com 60% do capital social, casados no regime da comunhão parcial de bens. Em 
30.04.2007, foi averbada alteração do contrato social para indicar mudança do estado civil dos sócios para divorciados. É 
apresentada agora para registro uma alteração contratual onde João cede suas quotas para filha do casal, Maria Helena da Silva, 
com 02 anos de idade.  

Ao qualificar o título, o Oficial deve, dentre outros aspectos, verificar os seguintes requisitos formais: 
(A) na alteração contratual deve constar que a menor poderá exercer a administração, desde que representada por seus 

pais e que o capital social esteja totalmente integralizado. 
(B) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, que ela está sendo representada 

por seus pais, sendo que o capital social pode ou não estar totalmente integralizado, desde que garantido por caução. 
(C) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, devendo ser acompanhada de 

alvará judicial por se tratar de ato que excede a simples administração. 
(D) na alteração contratual deve constar que a menor não poderá exercer a administração, que ela está sendo representada 

por seus pais e que o capital social esteja totalmente integralizado. 
 
39. Para o registro dos atos constitutivos e suas respectivas alterações no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, é 

dispensado o visto do advogado devidamente identificado com seu nome e número de inscrição na OAB: 
(A) nas organizações religiosas. 
(B) nas sociedades simples enquadradas como ME ou EPP. 
(C) nas cooperativas. 
(D) nas fundações de direito privado. 
 
40. Consideram-se requisitos para o registro de uma “EIRELI”, no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas: 
(A) ser constituída por uma única pessoa e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 50 vezes ao 

maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
(B) ser constituída por uma única pessoa e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 100 vezes ao 

maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
(C) ser constituída por uma ou mais pessoas e estar com o capital social, totalmente integralizado, não inferior a 100 vezes 

ao maior salário mínimo vigente no País, devendo ser utilizado o termo “EIRELI” após a denominação social da empresa. 
(D) ser constituída por uma única pessoa, ter capital social não inferior a 100 vezes ao maior salário mínimo vigente no 

País, podendo o capital social ser integralizado no prazo máximo de 180 dias de sua constituição. 
 
41. Em 20.08.2005, foi efetuado registro de uma Escritura Pública de Venda e Compra e constou do ato do registro que o 

casal adquirente adotou o regime da Comunhão Universal de Bens antes da Lei n.º 6.515/77. Em 13.11.2013, o Oficial do 
Registro de Imóveis que assumiu a delegação no 8.º concurso, ao qualificar um requerimento de alteração de estado civil para 
Comunhão Parcial de Bens na vigência da Lei n.º 6.515/77, constata que houve um erro no momento da prática do ato de 
registro, em 20.08.2005. Sendo assim, este Oficial deve: 

(A) não praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento, tendo em vista que o erro foi imputável 
ao antigo Oficial de Registro, indicando ao interessado que deve acionar o Juiz Corregedor Permanente e requerer a 
retificação do registro. 

(B) não praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento, tendo em vista que alteração de regime de 
bens só poderá ser feita através de sentença judicial transitada em julgado. 

(C) praticar a averbação de correção com base no título que deu origem ao registro e não cobrar emolumentos em 
decorrência da prática do ato de retificação, tendo em vista que o erro foi imputável ao respectivo serviço de registro. 

(D) praticar a averbação de alteração com base na certidão de casamento e cobrar emolumentos, tendo em vista que o erro 
foi imputável ao antigo Oficial de Registro. 

 
42. Foi registrado um instrumento particular de mútuo com alienação fiduciária, para garantia da dívida de R$ 250.000,00, a 

serem pagos em 10 parcelas de R$ 25.000,00, vencendo a primeira em 15.01.2014 e as demais em igual dia dos meses 
subsequentes. Em 30.04.2014, tendo expirado o prazo de carência, foi prenotado requerimento do fiduciante para intimação do 
fiduciário, tendo em vista o não pagamento das parcelas vencidas em 15.03.2014 e 15.04.2014. Do demonstrativo de débitos, 
consta na projeção de valores para pagamento da dívida, além das parcelas já vencidas e não pagas, todas as demais previstas 
no contrato, tendo em vista que o inadimplemento acarretou vencimento antecipado da dívida. 

Diante de tal requerimento, o Oficial deve 
(A) proceder a intimação, indicando nesta apenas as parcelas que o Oficial considera indiscutíveis. 
(B) elaborar Nota de Devolução ao fiduciante, pois o requerimento não é título hábil para proceder a intimação, devendo 

o próprio elaborar a intimação, sendo de sua inteira responsabilidade os valores cobrados do fiduciário.  
(C) proceder a intimação, tendo em vista que não cabe ao Oficial examinar a regularidade do cálculo. 
(D) elaborar nota de devolução expondo que a Lei n.º 9.514/97 só permite que sejam cobradas as prestações vencidas e as 



que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais e legais, além 
das despesas de cobrança e de intimação. 

 
43. Quanto ao registro de sentença declaratória de usucapião de um imóvel rural com área de 50 hectares, proferida em 

20.05.2012, tendo a ação sido ajuizada em 02.11.2010, considerando o princípio da especialidade objetiva, é correto afirmar que, 
para o registro desta usucapião, 

(A) o Oficial deverá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a data da propositura da ação. 

(B) o Oficial deverá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a data da sentença. 

(C) o Oficial não necessitará exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista a prorrogação do prazo, para 20.11.2019, de obrigatoriedade do 
georreferenciamento e certificação no INCRA para imóveis com entre 25 e 100 hectares. 

(D) o Oficial não poderá exigir que a descrição do imóvel contenha as coordenadas dos vértices definidores dos limites 
georreferenciadas e certificada pelo INCRA, tendo em vista que usucapião trata-se de aquisição originária. 

 
44. Nos títulos que versarem sobre separação, divórcio ou dissolução de união estável, e, com relação aos bens imóveis, 

não forem estes objeto de partilha, mas apenas ficar definido permanecerem, em sua totalidade, em comunhão, o Oficial deve 
(A) elaborar nota devolutiva do título, pois é obrigatório, no divórcio, decidir sobre a partilha de bens. 
(B) praticar um ato de registro partilhando 50% para cada cônjuge. 
(C) averbar na matrícula de cada imóvel constante da partilha a mudança do caráter jurídico, com a dissolução da 

sociedade conjugal e surgimento do condomínio “pro indiviso”. 
(D) elaborar nota devolutiva do título, tendo em vista que não há ato para ser praticado com base na partilha, bastando 

ser averbada a separação ou o divórcio com base na certidão de casamento. 
 
45. São requisitos para unificação de imóveis que pertencem a mais de um proprietário: 
(A) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, podendo 

os imóveis ser contíguos ou não, pertencerem aos mesmos proprietários, com partes ideais idênticas em cada um dos imóveis 
que serão unificados. 

(B) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, 
devendo os imóveis ser contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, não importando as partes ideais que cada um 
possui em cada imóvel que será unificado, desde que requerido por todos os proprietários. 

(C) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, sendo 
os imóveis contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, não importando as partes ideais que cada proprietário possui 
nos imóveis que serão unificados. 

(D) requerimento, acompanhado de memorial descritivo da área unificada recomendada a autorização municipal, devendo 
os imóveis ser contíguos e pertencerem aos mesmos proprietários, com partes ideais idênticas em cada um dos imóveis que 
serão unificados. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
46. Assinale a alternativa que define corretamente uma Constituição rígida. 
(A) Constituição rígida é aquela elaborada e outorgada por um determinado governante e sem a participação popular. 
(B) Constituição rígida é aquela alterável somente por procedimentos especiais e solenes, diferentes  daqueles exigidos 

para a elaboração da legislação complementar ou ordinária. 
(C) Constituição rígida é aquela originada de um órgão formado por representantes do povo, especialmente eleitos para 

a correspondente elaboração. 
(D) Constituição rígida é aquela aperfeiçoada por escrito e por um órgão constituinte específico, a definir os dogmas 

fundamentais da política e do direito dominantes em determinado momento. 
 
47. Assinale a alternativa correta no que tange à ação direta de inconstitucionalidade ou à ação declaratória de 

constitucionalidade. 
(A) A ação direta de inconstitucionalidade também é possível por omissão de medida necessária à efetivação de norma 

constitucional. 
(B) O Procurador-Geral da República é facultativamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade. 
(C) O Advogado-Geral da União nunca atua nas ações de inconstitucionalidade. 
(D) A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade podem ser ajuizadas somente 

pelo Presidente da República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados, pela Mesa da Assembleia 
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelo Governador de Estado ou do Distrito Federal, pelo Procurador -
Geral da República, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e por confederação sindical ou entidade de 
classe no âmbito nacional. 

 
48. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, dentre outros, estabelece como princípio da Administração Pública a 

moralidade. Com lastro em tal princípio, é possível o reconhecimento da invalidade de um ato formalmente aperfeiçoado de 
acordo com a lei, mas comprovadamente ofensivo à moralidade administrativa.  

O raciocínio ora exposto está: 
(A) parcialmente correto, na medida em que a anulação só ocorrerá se caracterizado efetivo prejuízo financeiro ao erário. 
(B) totalmente correto. 
(C) totalmente incorreto, visto ser impossível a anulação de ato produzido formalmente de acordo com a lei. 
(D) parcialmente correto, na medida em que o princípio da moralidade administrativa depende de lei complementar para sua 



aplicação, a ser elaborada. 
 
49. Assinale a alternativa que compreende todos os fundamentos da República brasileira, como tais expressamente referidos 

pela Constituição Federal. 
(A) Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político. 
(B) Soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. 
(C) Soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da propriedade e pluralismo político. 
(D) Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo 

político. 
 
50. A Constituição Federal, na parte em que trata dos direitos e garantias fundamentais, especificamente nos direitos e deveres 

individuais e coletivos, estabelece a gratuidade para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, 
(A) somente do registro civil de nascimento. 
(B) somente da certidão de óbito. 
(C) somente do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. 
(D) somente do registro civil de nascimento e da certidão de casamento. 
 
51. Com relação às disposições gerais atinentes à Administração Pública, sob o enfoque da Constituição Federal, pode-se 

afirmar corretamente que 
(A) é possível, na forma da lei, a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público. 
(B) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável sempre que necessário, no máximo duas 

vezes, na forma da lei. 
(C) a investidura em cargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia em concurso público exclusivamente 

de provas, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

(D) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
 
52. Assinale a alternativa em consonância com a Constituição Federal. 
(A) A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da 
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

(B) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por dez Estados, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles. 

(C) Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal compreende 
competência privativa da Câmara dos Deputados, a excluir, portanto, a sanção do Presidente da República. 

(D) O Senado Federal é formado por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 
majoritário, observando-se que cada senador será eleito com um suplente. 

 
53. A Constituição Federal, em seu artigo 93, estabelece que lei complementar,  de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados determinados princípios.  
Assinale a alternativa que expõe, de forma correta, um desses princípios. 
(A) Nunca será promovido o juiz que retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao 

cartório sem o devido despacho ou decisão. 
(B) Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, observando-se, dentre 

outros fatores, a obrigatoriedade da promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de 
merecimento. 

(C) Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração, de atos de mero expediente e para a 
prolação de decisões interlocutórias. 

(D) Acesso aos tribunais de segundo grau por antiguidade ou indicação do Supremo Tribunal Federal, alternadamente. 
 
54. O estado de defesa delimitado na Constituição Federal prevê: 
(A) ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos 

danos e custos decorrentes. 
(B) encaminhamento obrigatório por parte do Presidente da República do ato que decretar o estado de defesa ou sua 

prorrogação, com a respectiva justificação, para eventual aprovação, ao Supremo Tribunal Federal, dentro do prazo de vinte e 
quatro horas. 

(C) tempo de duração não superior a trinta dias, admitidas prorrogações por igual prazo, se persistirem as razões que 
justificaram a sua decretação. 

(D) a possibilidade de restrição apenas aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações. 
 
55. De acordo com a ordem constitucional vigente, é correto afirmar que 
(A) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização 

dos atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos pelo Poder Judiciário. 
(B) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais 

de registro e de seus prepostos pelo Poder Executivo. 
(C) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter público, com fiscalização dos atos dos notários, dos oficiais 

de registro e de seus prepostos pelo Poder Judiciário. 



(D) os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização 
dos atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos pelo Poder Executivo. 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
 
56. O Governador do Estado expede Decreto-expropriatório que tem por objeto determinado imóvel de particular com o objetivo 

de servir como instalação de unidade administrativa de uma sociedade de economia mista que presta serviço público. Essa 
sociedade ingressa com a ação de desapropriação. Após a avaliação prévia do imóvel por perito judicial, depositado o valor indicado, 
a autora (sociedade de economia mista prestadora de serviço público) é imitida na posse do imóvel e inicia as suas funções. Após o 
devido processo legal, o processo é sentenciado com a fixação de um valor de indenização. Em grau de recurso, a decisão é mantida 
e, em execução de sentença, a sociedade de economia mista espontaneamente paga o saldo residual existente em favor do 
expropriado. Por último, registra-se a propriedade na matrícula do imóvel. 

Sobre esta situação narrada, assinale a alternativa correta. 
(A) A propriedade em favor da expropriante é condição à qualificação jurídica do imóvel como bem público de uso especial. 
(B) O imóvel torna-se bem público de uso especial a partir da imissão na posse e a propriedade é transferida à 

sociedade de economia mista com o pagamento integral do valor de indenização. 
(C) A propriedade do imóvel deve ser registrada em favor do Governo do Estado, pois apenas a posse pode ser 

reconhecida em benefício da sociedade de economia mista e, mesmo assim, enquanto afetado o bem ao serviço público por ela 
prestado. 

(D) O imóvel qualifica-se como bem público de uso geral com a imissão na posse; a partir do trânsito em julgado do processo 
torna-se bem público de uso especial, e com o registro na matrícula do imóvel é que se transfere a propriedade. 

 
57. Sobre o controle judicial dos atos da Administração Pública, é correto afirmar: 
(A) o momento para a prática de um ato administrativo de competência discricionária encontra-se sob a prerrogativa do 

gestor público de modo que não é obrigado a responder, caso provocado por um cidadão no exercício do direito de petição, da 
razão de não o ter realizado. 

(B) o mérito administrativo consiste no espaço de liberdade conferido ao administrador público imune a qualquer forma de 
controle, mesmo se constatada a ausência de proporcionalidade, sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes. 

(C) os atos políticos, espécie de ato administrativo, são atos de competência discricionária que não admitem, em relação ao 
objeto e ao motivo, o controle judicial, ainda que sob o fundamento de ponderação da regra da proporcionalidade. 

(D) os atos de competência vinculada são integralmente sindicáveis, ao passo que os atos de competência discricionária o 
são em relação à competência, ao cumprimento do interesse público, aos motivos determinantes à prática do ato, à existência, 
clareza e suficiência da motivação e, mesmo em relação aos elementos do ato administrativo que tradicionalmente são 
assinalados como passíveis de discricionariedade, a exemplo da forma, do objeto, dos motivos de direito, é possível a verificação 
do atendimento das demais regras e princípios do regime jurídico-administrativo, pois é possível a redução a zero da 
discricionariedade ainda nestas últimas hipóteses. 

 
58. A respeito da denominada “discricionariedade técnica” da função administrativa, é correto afirmar: 
(A) define-se como uma competência discricionária do juiz que lhe confere a possibilidade de verificar a presença dos 

pressupostos das tutelas de urgência em pedidos de suspensão de eficácia de atos administrativos. 
(B) trata-se de uma competência discricionária do magistrado que consiste na prerrogativa de solicitar, se houver 

necessidade, pareceres técnicos ao esclarecimento do caso, o que repercute, em última análise, na definição do alcance do 
controle judicial sobre o ato administrativo impugnado. 

(C) são aspectos técnicos do exercício da função pública, o que significa dizer que por meio de informes de natureza 
técnica pertinentes ao caso, a exemplo de um laudo de engenharia sobre um imóvel, é possível o controle judicial. 

(D) não se aplica ao direito brasileiro este instituto porque representa uma contradição em termos com a noção jurídica por 
nós adotada de discricionariedade administrativa uma vez que esta competência não pode ser coarctada por critérios técnicos de 
outras áreas do conhecimento humano. 

 
59. Sobre a teoria geral da improbidade administrativa, é correto afirmar: 
(A) consiste numa instância de responsabilidade pública destinada à imputação de sanções por prática de ilícitos cometidos 

por agentes públicos, desde que lotados em cargos públicos, com estabilidade ou em comissão, empregos públicos e, ainda, 
particulares em colaboração com o Estado, mas desta esfera são afastados os particulares que devem responder em ação própria 
de reparação por eventuais prejuízos causados. 

(B) cuida-se de instituto processual por meio do qual se apura a violação da moralidade administrativa, o 
enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário, além do descumprimento doloso de outros princípios do regime jurídico 
administrativo. 

(C) alinha-se direta e primordialmente ao princípio republicano, o que significa que, nesta instância de responsabilidade, a 
improbidade administrativa relaciona-se imediatamente com os deveres de transparência, prestação de contas e responsabilidade 
no exercício da função pública. 

(D) trata-se de responsabilidade jurídica de natureza penal na qual são atos típicos de improbidade administrativa o 
enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e a violação aos princípios da Administração Pública. 

 
60. A respeito da teoria da imputação normativa aplicada à responsabilidade patrimonial do Estado, é correto afirmar: 
(A) deve ser considerada exclusivamente em relação aos atos da Administração Pública Direta, pois a delegação ou a 

outorga de um serviço público a particulares implica a incidência, ainda que não predominante, de elementos de responsabilidade 
do direito privado. 

(B) o nexo causal apurado não é exclusivamente sobre os fatos naturais, mas, antes e principalmente, refere-se à aferição 
da existência de uma competência pública prescritiva de um dever objetivo de evitar o resultado, independentemente de tratar-se 
da responsabilidade por ação ou por omissão. 



(C) é vinculada à denominada responsabilidade pela perda de uma chance com incidência tanto em relações jurídicas 
submetidas ao direito privado quanto às regidas pelo direito público. 

(D) aplica-se subsidiariamente à Administração Pública Direta sempre que o delegado do serviço público não apresente 
condições de sozinho reparar o dano. 

 
61. É promulgada uma lei estadual que cria um órgão de controle interno da Administração Pública, com função de 

fiscalização e imposição de sanções. Prescreve-se a competência deste órgão para instaurar processos administrativos 
disciplinares, inclusive contra agentes públicos lotados junto a entes da Administração Pública Indireta. Diante desta situação 
jurídica, é correto afirmar: 

(A) não pode o órgão de controle criado indistintamente instaurar procedimentos disciplinares contra servidores que 
integram a Administração Pública Indireta do Estado porque, se assim ocorresse, haveria a violação da capacidade 
administrativa de cada pessoa jurídica. No entanto, é possível conferir interpretação conforme a norma e entender que apenas 
excepcionalmente, em decisão fundamentada, pode haver a avocação da competência de instaurar e julgar os respectivos 
processos administrativos. 

(B) a lei estadual que disciplina o controle deste novo órgão, tanto em relação à Administração Pública Direta quanto 
junto à Indireta, em qualquer situação jurídica de irregularidade, é legítima por se inserir na competência legislativa 
concorrente dos Estados, nos termos do art. 24, XI, da Constituição Federal. 

(C) o controle amplo, tal como afirmado, fundamenta-se no regime jurídico administrativo, sobretudo nos princípios da 
moralidade administrativa e da boa-administração, o que justifica, quando houver notícia de violação de princípios da 
Administração Pública, a pronta atuação do novo órgão de controle. 

(D) a lei é inconstitucional porque a competência legislativa para disciplinar o processo administrativo é privativa da União, 
nos termos do art. 22, I, e aos Estados apenas compete, no exercício de sua competência suplementar, tratar de procedimentos, 
conforme assevera o art. 24, XI, ambos da Constituição Federal. 

 
62. Em relação ao regime jurídico-administrativo, é correto afirmar: 
(A) o princípio da boa-administração define-se pela necessidade de a Administração Pública, e ainda de todos 

aqueles que exercem a função administrativa por delegação ou por outorga, cumprir com a eficiência no trato da gestão 
pública, em particular ainda com a necessidade de desenvolverem-se mecanismos de participação da população e 
transparência das informações, seja por ouvir o usuário do serviço público em ouvidorias especializadas, ou disponibilizar 
recursos que facilitem o acesso a informações, seja em relação à revisão e ajuste de formas de atendimento de acordo 
com as deficiências constatadas. 

(B) o princípio da moralidade administrativa não se confunde com a moral comum, por isso é possível entendê-lo como 
sinônimo de improbidade administrativa, o que conta, inclusive, com a possibilidade de sanções específicas, nos termos da Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92). 

(C) o princípio da legalidade justifica o atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o que implica dizer 
que mesmo os fatos gerados pela Administração Pública, e por todos aqueles que exercem a função administrativa por delegação 
ou por outorga, gozam desta característica. 

(D) o princípio da impessoalidade encontra aplicação prática tanto em concursos públicos quanto no processo de licitação, 
mas não se aplica aos processos administrativos disciplinares. 

 
63. No exercício das funções notariais e de registro, é correto afirmar sobre o princípio da finalidade: 
(A) o desvio de finalidade é exclusivo da função administrativa, portanto, tanto os atos da Administração Pública Direta 

quanto de pessoas a quem a função é delegada ou outorgada podem incorrer nesta ilegalidade. 
(B) o seu vício, o denominado desvio de finalidade, ocorre toda vez que aquele que exerce a função pública afasta-se de 

suas competências, isto é, do que lhe é definido como dever a ser cumprido conforme o princípio da legalidade, o que se afere 
objetivamente e pode se constatar em qualquer função pública (legislativa, judicial, administrativa e política). 

(C) não se aplica o princípio da finalidade porque esta norma jurídica relaciona-se com a atuação da Administração 
Pública Direta e de entes que compõem a Administração Pública Indireta, tais como as autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 

(D) o seu vício, desvio de finalidade, apura-se subjetivamente, isto é, aferindo-se qual a intenção, o ânimo, o móvel do 
agente público na prática do ato. As finalidades passíveis deste vício são tanto o interesse público (finalidade em sentido amplo) 
quanto a categoria própria do ato (finalidade em sentido estrito). 

 
64. O art. 28 da Lei n.º 8.935/94 prescreve: “Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de 

suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a 
delegação nas hipóteses previstas em lei”. Sobre a independência afirmada neste artigo, é correto dizer:  

(A) garante-se autonomia na forma de exercício dos serviços notariais e de registro, o que restringe o princípio da 
legalidade por ser possível, em busca da eficiência e da boa administração, dar primazia a ordens de serviço que se revelem mais 
práticas e atuais do que as regras previstas na Lei n.º 8.935/94. 

(B) garante-se a possibilidade de os notários e registradores atuarem sem ter que responder a petições a ele formuladas 
quando entenderem que não são pertinentes, ou que não há respaldo jurídico ao que se postula, desde que em relação à 
Corregedoria do Tribunal de Justiça e ao Juiz Corregedor Permanente haja sempre pronta e integral resposta às inquirições 
formuladas. 

(C) assegura-se, por este artigo e pelo regime constitucional específico dos serviços notariais e de registro, notadamente 
ao se afirmar que essas atividades são exercidas em caráter privado (art. 236 da Constituição Federal), que existam 
significativas distinções em relação ao regime jurídico administrativo geral previsto no art. 37 da Constituição Federal, 
notadamente quanto ao regime de responsabilidade, em relação ao qual se aplica exclusivamente o Código Civil, e a 
remuneração percebida no exercício da função, o que conta com a proteção da privacidade tal como ocorre nas atividades 
particulares. 

(D) deve ser integralmente compatibilizada com o regime jurídico administrativo, pois se trata de delegação de serviço 



público, o que significa dizer que deve observar o princípio da legalidade, dentre outros princípios jurídicos do Direito 
Administrativo; por isso, as práticas cartorárias dos notários e dos registradores, e igualmente a sua remuneração, estão sujeitas 
ao conhecimento da sociedade civil. 

 
65. Dispõe o art. 31 da Lei n.º 8.935/94 as infrações disciplinares às quais se sujeitam os notários e os oficiais de registro, e 

no inciso I prescreve-se: “a inobservância das prescrições legais ou normativas”. Pode-se afirmar a respeito deste inciso: 
(A) remete este inciso, necessariamente, aos demais incisos do mesmo artigo, e ainda a outros artigos da lei, mas não se 

pode admitir qualquer integração com normas infralegais, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da tipicidade. 
(B) em si é suficiente e não depende de qualquer integração normativa, o que significa dizer que é possível a instauração 

de processo disciplinar exclusivamente com a sua referência. Nesse sentido, o que se deve observar é apenas a descrição 
detalhada do fato junto à Portaria que inaugura o processo disciplinar. 

(C) ainda que esta norma seja excessivamente vaga, um conceito jurídico amplamente indeterminado, mesmo assim é 
possível compreender, pela noção jurídica de supremacia especial, que as prescrições normativas referidas podem 
complementar-se em densidade jurídica, e deste modo atender ao princípio da tipicidade, com disposições de deveres mais 
particularizados por meio de provimentos, regulamentos e outras normas de serviços expedidas pela função correcional exercida 
pelos Tribunais de Justiça. 

(D) é inconstitucional esta disposição porque a vagueza de seu enunciado não permite qualquer interpretação conforme 
que justifique a sua permanência no sistema jurídico. 

 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
66. São modalidades de extinção do crédito tributário, entre outras: 
(A) pagamento, compensação, anistia e isenção. 
(B) remissão, pagamento, compensação e isenção. 
(C) pagamento, remissão, compensação e transação. 
(D) remissão, anistia, compensação e prescrição. 
 
67. Dentro da competência da União, estão os impostos: 
(A) imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, imposto 

sobre a propriedade territorial urbana. 
(B) imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre a propriedade territorial rural. 
(C) imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural e imposto sobre 

propriedade de veículos automotores. 
(D) imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre 

transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos. 
 
68. Assinale a alternativa correta com a diferença entre isenção e imunidade. 
(A) Isenção e não incidência são iguais, já a imunidade assemelha-se à chamada alíquota zero. 
(B) A isenção é criada por decreto do chefe do Executivo, já a imunidade é criada por decreto legislativo. 
(C) Isenção somente se refere a taxas e contribuições, já a imunidade abrange todos os tipos de tributos. 
(D) Isenção é prevista em lei, já a imunidade é constitucionalmente estipulada. 
 
69. Em relação à competência residual tributária da União Federal, outorgada pela Constituição, é correto afirmar que: 
(A) esse direito não está sujeito ao princípio de legalidade e somente pode ser utilizado em caso de guerra ou comoção 

interna grave. 
(B) é o direito de instituir taxas e contribuições de melhoria. 
(C) é direito de a União instituir impostos não previstos no artigo 154, I da Carta Magna, desde que eles sejam não 

cumulativos e não tenham base de cálculo própria dos demais impostos descritos na Constituição. 
(D) é o direto de a União instituir impostos e contribuições sociais por lei complementar, desde que não cumulativos.  
 
70. No tocante às certidões tributárias, é correto afirmar: 
(A) havendo urgência para a prática de ato necessário para evitar caducidade de direito, poderão ser dispensadas as 

certidões tributárias. 
(B) as certidões positivas com efeito de negativa não têm o mesmo efeito de certidões positivas. 
(C) as certidões positivas abrangem os débitos tributários que estejam vencidos e regularmente inscritos, ainda que de 

exigibilidade suspensa. 
(D) as certidões negativas emitidas demonstram a inexistência de débitos tributários, mas não servem de prova da 

regularidade do contribuinte. 
 
71. Para registro de alteração de estatutos de Sindicato, deve-se exigir qual das seguintes certidões? 
(A) Certidão negativa conjunta de débitos de Tributos Federais expedida pela Justiça Federal.  
(B) Certidão de regularidade perante o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal. 
(C) Certidão negativa do Fisco Estadual. 
(D) Certidão negativa da Secretaria Municipal de Finanças. 
 
DIREITO CIVIL 
 
72. Assinale a alternativa correta. 
(A) Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e úteis, não lhe assistindo o direito de 

retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. 



(B) A posse fundada no jus possidendi (autônoma) é desprovida de título e tem origem em uma situação de fato apenas, não 
se confundindo com a posse jus possessionis, também denominada causal. 

(C) A posse, qualificada como o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, produz efeitos jurídicos 
relevantes, notadamente a legítima defesa, o desforço imediato, o manuseio dos interditos possessórios, o direito de retenção, a 
indisponibilidade do bem possuído e a aquisição da propriedade pela usucapião. 

(D) Entende-se por fâmulo da posse a situação jurídica do sujeito que, achando-se em relação de dependência ou na 
condição de subordinado, detém a coisa em nome do proprietário ou possuidor. 

 
73. Assinale a alternativa correta. 
(A) Denomina-se usucapião tabular a forma de aquisição da propriedade imobiliária pelo exercício da posse qualificada, 

contínua e incontestadamente, com ânimo de dono, justo título e boa-fé, por cinco anos, se o imóvel houver sido adquirido, 
onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele 
tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. 

(B) O devedor considerado inadimplente e constituído formalmente em mora poderá adquirir o domínio do imóvel objeto do 
contrato descumprido, se possuir área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, mesmo durante o curso do processo judicial ou extrajudicial movido pelo credor. 

(C) Nas ações de usucapião extraordinária, especial e ordinária, o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido 
pela prescrição aquisitiva, acrescentar à sua posse aquela exercida pelos antecessores e herdeiros do titular tabular, contanto que 
todas sejam contínuas e pacíficas. 

(D) O artigo 1.240-A do Código Civil, aplicável retroativamente à sua vigência, prevê modalidade especial de usucapião em favor 
daquele que exercer, por 3 (três) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 
250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, 
utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

 
74. Ressalvada disposição expressa em contrário, a lei revogada 
(A) sempre se restaura em suas disposições especiais, descartadas as gerais. 
(B) só se restaura se assim vier a ser declarado pelo Supremo Tribunal Federal. 
(C) não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
(D) se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 
 
75. As leis interpretativas 
(A) não se submetem ao princípio geral do respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. 
(B) permitem a repristinação, salvo disposição expressa em contrário. 
(C) são aplicáveis somente aos fatos ocorridos a partir da sua entrada em vigor. 
(D) aplicam-se, também, a situações que estiverem sujeitas ao domínio temporal exclusivo das normas interpretadas. 
 
76. Assinale a alternativa correta. 
(A) Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida 

e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os 
condôminos o de quinhão maior, mesmo que outro tenha realizado benfeitorias mais valiosas. 

(B) Não é admitida a renúncia da parte ideal pelo condômino, ainda que para se eximir do pagamento das despesas e 
dívidas. 

(C) Por ser fonte de litígio, será lícito ao condômino exigir, a qualquer tempo, a divisão da coisa comum, desde que não haja 
acordo estipulando a indivisibilidade por prazo não maior de dez anos, vedada a prorrogação ulterior e ressalvada a possibilidade 
da divisão judicial antes do prazo acordado, a requerimento de qualquer interessado e se graves as razões apresentadas. 

(D) Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule e, uma vez 
cancelado, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente, salvo 
se decorrido o prazo de usucapião tabular. 

 
77. A proteção que o Código Civil Brasileiro defere ao nascituro (art. 2.º), desde a sua concepção, 
(A) só diz respeito a direitos patrimoniais. 
(B) alcança também o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. 
(C) pressupõe, obrigatoriamente e sempre, o nascimento com vida, assim demonstrado pelo exame médico-legal conhecido 

por docimasia. 
(D) não alcança o natimorto. 
 
78. Assinale a alternativa correta. 
(A) O Código Civil admite o pacto comissório que autoriza o proprietário fiduciário a ficar definitivamente com a coisa 

alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. 
(B) Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciário possuidor 

direto e o fiduciante possuidor indireto da coisa móvel ou imóvel. 
(C) Constitui-se a propriedade fiduciária da coisa móvel infungível com o registro do contrato, celebrado por instrumento 

público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando 
de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. 

(D) O contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel deve ser celebrado somente por escritura pública para viabilizar o 
registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, uma vez que ocorre a transferência da propriedade resolúvel como forma 
de garantia ao credor fiduciário. 

 
79. Os absolutamente incapazes (art. 3.º do CC) 
(A) respondem pelos prejuízos causados, somente quando as pessoas por eles responsáveis não tiverem a obrigação de 



fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, devendo a indenização, neste caso, ser fixada equitativamente, observados 
limites humanitários. 

(B) serão sempre pessoalmente responsáveis pelos prejuízos que causarem a terceiros, e a indenização deve ser 
fixada pelo juiz segundo os padrões normalmente recomendados de aferição da responsabilidade civil em geral. 

(C) em hipótese alguma podem ser civilmente responsabilizados pelos prejuízos que causarem a terceiros. 
(D) só podem ser responsabilizados, pelos prejuízos que causarem a terceiros, quando aptos a exprimirem a própria 

vontade. 
 
80. De acordo com o Código Civil, prescreve em um ano 
(A) a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 
(B) a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de 

um ano, com capitalização ou sem ela. 
(C) a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 
(D) a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de 

emolumentos, custas e honorários. 
 
81. Não dispondo a lei de modo contrário, a escritura pública é da substância do ato: 
(A) na cessão dos direitos à sucessão aberta, assim como do quinhão de que disponha o coerdeiro. 
(B) nas convenções de condomínio edilício, em que haja atribuições de frações ideais do terreno. 
(C) no compromisso de compra e venda relativo a imóveis loteados urbanos. 
(D) nos contratos de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária. 
 
82. Conforme o Código Civil, é correto afirmar: 
(A) se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, inclusive as garantias prestadas por terceiros, 

independentemente da ciência dos vícios geradores da invalidade. 
(B) é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor, sem o consentimento expresso do credor, ficando sempre 

exonerado o devedor primitivo, ainda que no caso de insolvência. 
(C) o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o 

devedor, sendo que a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do 
instrumento da obrigação. 

(D) é ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito que não for obrigatoriamente realizada por 
instrumento público. 

 
83. Quanto às cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, sobre os bens da legítima: 
(A) pode o testador impô-las livremente, sem qualquer justificativa prévia. 
(B) pode o testador impô-las, desde que declare justa causa no próprio testamento. 
(C) só são imponíveis se precedidas de autorização judicial. 
(D) é vedada a imposição de cláusulas restritivas aos bens da legítima, só cabíveis quanto à parte disponível do testador. 
 
84. De acordo com o Código Civil, é correto afirmar que 
(A) no contrato de permuta, é nula de pleno direito a troca de imóveis com valores desiguais entre ascendentes e 

descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, ainda que casado sob o regime da 
separação obrigatória. 

(B) em caso de preempção, responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor 
ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecem, assim como o adquirente, solidariamente, se tiver procedido de má-fé. 

(C) na venda de coisa móvel ou imóvel, com reserva de domínio, pode o vendedor reservar para si a propriedade, sob 
condição resolutiva, até que o preço esteja integralmente pago. 

(D) o vendedor de coisa imóvel ou móvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de cinco 
anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se 
efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. 

 
85. Os negócios jurídicos contaminados pela fraude contra credores são 
(A) nulos, quando se tratar de negócio de transmissão de bens a título gratuito, e anuláveis, quando a título oneroso. 
(B) nulos de pleno direito. 
(C) ineficazes, frente aos credores do disponente que já tiverem agido em Juízo, para a cobrança. 
(D) anuláveis. 
 
86. Assinale a alternativa correta. 
(A) Basta o adultério da mulher, desde que confessado judicialmente, para ilidir a presunção legal da paternidade gerada 

pelo casamento. 
(B) O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para 

atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão, ou a interesses particulares relevantes, pelo prazo máximo de sessenta 
dias, sob pena de abandono. 

(C) A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou compartilhada, poderá 
implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto ao número de horas de convivência com o filho, 
sendo vedada a utilização da ata notarial em matéria de direito de família. 

(D) A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá à data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de 
direitos, a título oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 



 
87. Assinale a alternativa correta. 
(A) A ação de retificação, de jurisdição voluntária, objetiva a adequação do registro imobiliário à situação de fato em virtude de 

imprecisões, erros ou omissões tabulares, sendo vedada sua utilização como instrumento para aumentar os limites originários e 
confrontações do imóvel. 

(B) O Ministério Público não intervém no procedimento judicial de retificação de registro de imóvel. 
(C) No procedimento retificatório de jurisdição voluntária, a pretensão da parte autora será rejeitada pelo Juiz se a prova 

pericial concluir que a retificação é intra muros e que a área retificanda não interfere nos imóveis vizinhos ou em bens públicos. 
(D) Se a escritura pública for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo  Oficial do 

Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213 
da Lei n.º 6.015/73, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.  

 
88. No procedimento sumário, a lei processual prescreve que o autor, na petição inicial, apresentará o rol de testemunhas e, 

se requerer perícia, formulará quesitos, podendo indicar assistente técnico. Se o autor, porém, não o fizer, 
(A) sempre lhe será facultado, por ser sumário o procedimento, levar testemunhas à audiência, independentemente de rol e 

intimação, para serem ouvidas. 
(B) poderá suprir, a todo tempo, as omissões, até cinco (05) dias antes da data designada para a audiência, em 

homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa e por não ser preclusiva essa oportunidade. 
(C) ocorrerá a preclusão consumativa, estando o autor impedido de fazê-lo em momento posterior, ainda que o consinta o 

réu. 
(D) ocorrerá a preclusão pro judicato, mas se houver o consentimento do réu, o autor poderá suprir a omissão em momento 

posterior. 
 
89. Assinale a alternativa correta. 
(A) O acolhimento da exceção de usucapião permite o registro da sentença, nas modalidades constitucional e tabular. 
(B) A ação possessória julgada improcedente não tem força suficiente para interromper a prescrição em decorrência da 

citação válida, pois se assim não fosse, qualquer um que intentasse os interditos, mesmo por emulação, conseguiria impedir a 
procedência do pedido formulado na ação de usucapião. 

(C) Na ação de usucapião, é vedada a apresentação de ata notarial para comprovar os aspectos qualitativos da posse ad 
usucapionem, uma vez que o ato extrajudicial produzido unilateralmente vulnera o princípio do contraditório. 

(D) A sentença de procedência prolatada na ação de usucapião possui natureza constitutiva do direito real de propriedade. 
 
90. Assinale a alternativa correta. 
(A) A averbação da penhora de bens imóveis não gera presunção absoluta de seu conhecimento por terceiros. 
(B) Em nenhuma hipótese será determinada a alienação antecipada dos bens penhorados. 
(C) Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 

alienação do bem. 
(D) Não se efetuará a penhora quando os bens do devedor se encontrarem sob a posse, detenção ou guarda de 

terceiros. 
 
DIREITO PENAL 
 
91. A Lei n.º 6.766/79 (Lei sobre o parcelamento do solo urbano) prevê como crime, no art. 50, I: “Dar início, de qualquer 

modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente, ou 
em desacordo com as disposições desta Lei ou de outras normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios”. Tal crime 
pode ser classificado como: 

(A) formal, de dano e instantâneo de efeitos permanentes, no qual o sujeito passivo é o Município. 
(B) formal, de perigo e permanente, no qual o sujeito passivo é a Administração Pública. 
(C) material, de dano e permanente, no qual o sujeito passivo é o Estado. 
(D) formal, de perigo e instantâneo de efeitos permanentes, no qual o sujeito passivo é a Administração Pública. 
92. A conduta do Notário de desviar, em proveito próprio, importância sabidamente indevida, que exigiu e recebeu a título de 

tributo, configura 
(A) Peculato doloso. 
(B) Peculato culposo. 
(C) Apropriação indébita. 
(D) Excesso de exação. 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
93. São sistemas de apreciação de prova vigentes na legislação brasileira: 
(A) Íntima convicção e Livre convencimento. 
(B) Livre convencimento e Verdade legal ou formal. 
(C) Verdade legal ou formal e Étnico. 
(D) Íntima convicção e Verdade legal ou formal. 
 
DIREITO COMERCIAL 
 
94. Assinale a alternativa correta. 
(A) Na sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e comandita por ações, e na sociedade por ações a 

responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social. 



(B) A chamada sociedade de propósito específico não é um tipo societário definido no Código Civil, assim ela pode tomar 
qualquer das formas das sociedades regulares ali previstas. 

(C) Nas sociedades limitadas, a administração obrigatoriamente tem de ser feita por administradores sócios e a 
responsabilidade dos sócios é limitada ao montante do capital social. 

(D) Na sociedade simples, a administração é feita conjuntamente pelos sócios e a responsabilidade deles é limitada ao 
montante do capital social. 

 
95. Em matéria de títulos de crédito, segundo o Código Civil, é (são) considerado(s) efeito(s) do endosso: 
(A) o pagamento e extinção do título. 
(B) transferência do título e exoneração da responsabilidade do endossatário. 
(C) transferência do título e vinculação do endossante ao pagamento. 
(D) o único efeito é a transferência do título. 
 
96. Assinale a alternativa correta. 
(A) O empresário individual não é considerado pessoa jurídica mesmo após o registro de comércio competente. 
(B) Os sócios de sociedades empresariais são sempre considerados empresários para os efeitos legais. 
(C) O empresário individual tem sua responsabilidade limitada ao total do capital social. 
(D) O empresário individual necessita mencionar no seu contrato social os administradores da empresa, que devem ser ao 

menos dois, e o prazo de seu mandato. 
 
97. Sobre a sociedade de responsabilidade limitada, é correto afirmar que 
(A) se aplicam às sociedades limitadas subsidiariamente as regras da sociedade em comandita por ações. 
(B) tem o capital subscrito por pelo menos um dos sócios e a responsabilidade dos sócios vai até o limite do capital social. 
(C) os sócios responderão solidariamente pelo que faltar para integralizar o capital social. 
(D) ela pode não usar razão social, somente a denominação social, seguida da designação LTDA. 
 
98. No tocante às sociedades empresárias, é correto afirmar que: 
(A) a sociedade em conta de participação não existe mais no Direito brasileiro. 
(B) a desconsideração da pessoa jurídica não pode ser aplicada às sociedades anônimas em face do grande número de 

acionistas. 
(C) o contrato social deve designar quem é o acionista controlador em cada sociedade. 
(D) os administradores da sociedade limitada podem ser pessoas que não sejam sócios. 
 
99. Assinale a alternativa correta. 
(A) A sociedade limitada somente poderá estar representada no ato pelo administrador se ele for também sócio dela. 
(B) Em caso de outorga de escritura, por ser ato de pública forma, a sociedade limitada tem de estar representada por, pelo 

menos, dois administradores. 
(C) Numa escritura em que compareça como outorgante ou outorgada uma sociedade limitada é necessário exigir a 

presença de pelo menos o sócio controlador. 
(D) O administrador de sociedade limitada poderá representar a sociedade desde que o ato esteja dentro de seus poderes 

conforme contrato social. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
100. Assinale a alternativa com a personalidade que não foi galardoada com o Prêmio Nobel da Paz. 
(A) Tawakel Karman. 
(B) Shirin Ebadi. 
(C) Malala Yousafzai. 
(D) Ellen Johnson-Sirleaf. 
 

VERSÃO 4 (GABARITO) 
 

1 - D 2 - A 3 - C 4 - A 5 - B 6 - D 7 - A 8 - D 9 - B 10 - C 

11 - B 12 - A 13 - D 14 - B 15 - C 16 - C 17 - B 18 - A 19 - C 20 - D 

21 - C 22 - A 23 - B 24 - B 25 - A 26 - D 27 - D 28 - B 29 - C 30 - C 

31 - C 32 - A 33 - B 34 - D 35 - C 36 - A 37 - B 38 - D 39 - B 40 - B 

41 - C 42 - D 43 - A 44 - C 45 - D 46 - B 47 - A 48 - B 49 - D 50 - C 

51 - D 52 - A 53 - B 54 - A 55 - A 56 - B 57 - D 58 - C 59 - C 60 - B 

61 - A 62 - A 63 - B 64 - D 65 - C 66 - C 67 - B 68 - D 69 - C 70 - A 

71 - B 72 - D 73 - A 74 - C 75 - C 76 - D 77 - B 78 - C 79 - A 80 - D 

81 - A 82 - C 83 - B 84 - B 85 - D 86 - D 87 - A 88 - C 89 - B 90 - C 



91 - D 92 - D 93 - A 94 - B 95 - C 96 - A 97 - C 98 - D 99 - D 100 - C 

 
 
Os recursos ou impugnações contra o gabarito da Prova de Seleção, bem como contra o conteúdo das questões deverão ser 

apresentados à Comissão de Concurso no prazo de 02 (dois) dias a partir desta publicação e protocolizados exclusivamente 
junto à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, situada na Praça Pedro Lessa, nº 61, 1º andar, CEP 01032-030, 
São Paulo – SP, sob pena de não serem conhecidos, conforme disposto nos subitens 10.2 e 10.7, do item 10, do Edital nº 
01/2014. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não se alegue desconhecimento, é expedido o presente edital. 
São Paulo, 02 de junho de 2014. 
(a) MARCELO MARTINS BERTHE - DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO 9º CONCURSO 
 



DICOGE 1.1 

 

CONCURSO EXTRAJUDICIAL 

 

9º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE 

REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EDITAL Nº 09/2014 – IMPUGNAÇÃO AO NOVO GABARITO DA PROVA DE SELEÇÃO 
 
O Presidente da Comissão Examinadora do 9º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações 

de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, Desembargador Marcelo Martins Berthe, FAZ SABER que foi 

recebido recurso contra o novo gabarito da prova de seleção do referido certame, divulgado através do Edital nº 
08/2014, impetrado pelo candidato RODRIGO PACHECO FERNANDES, nos autos do Proc. nº 2014/77405 – DICOGE 
1.1. 

FAZ SABER, AINDA, que foi proferida a seguinte DECISÃO: Recurso não conhecido. Contudo, verificando erro 
material no enunciado da questão, a Comissão Examinadora deliberou por anular a questão nº 70, da prova do critério 
provimento. Publique-se e arquive-se. São Paulo, 07 de julho de 2014 – (a) MARCELO MARTINS BERTHE – 
Desembargador Presidente do 9º Concurso. 

FAZ SABER, AINDA, que a questão agora anulada é a seguinte: 
 

CRITÉRIO PROVIMENTO 
 

QUESTÃO Nº 70 

 

(VERSÃO 01) 

70. No tocante às certidões tributárias, é correto afirmar: 
(A) as certidões negativas emitidas demonstram a inexistência de débitos tributários, mas não servem de prova 

da regularidade do contribuinte. 
(B) havendo urgência para a prática de ato necessário para evitar caducidade de direito, poderão ser 

dispensadas as certidões tributárias. 
(C) as certidões positivas com efeito de negativa não têm o mesmo efeito de certidões positivas. 
(D) as certidões positivas abrangem os débitos tributários que estejam vencidos e regularmente inscritos, ainda 

que de exigibilidade suspensa. 
 

(VERSÃO 02) 

70. No tocante às certidões tributárias, é correto afirmar: 
(A) as certidões positivas abrangem os débitos tributários que estejam vencidos e regularmente inscritos, ainda 

que de exigibilidade suspensa. 
(B) as certidões negativas emitidas demonstram a inexistência de débitos tributários, mas não servem de prova 

da regularidade do contribuinte. 
(C) havendo urgência para a prática de ato necessário para evitar caducidade de direito, poderão ser 

dispensadas as certidões tributárias. 
(D) as certidões positivas com efeito de negativa não têm o mesmo efeito de certidões positivas. 
 

(VERSÃO 03) 

70. No tocante às certidões tributárias, é correto afirmar: 
(A) as certidões positivas com efeito de negativa não têm o mesmo efeito de certidões positivas. 
(B) as certidões positivas abrangem os débitos tributários que estejam vencidos e regularmente inscritos, ainda 

que de exigibilidade suspensa. 
(C) as certidões negativas emitidas demonstram a inexistência de débitos tributários, mas não servem de prova 

da regularidade do contribuinte. 
(D) havendo urgência para a prática de ato necessário para evitar caducidade de direito, poderão ser 

dispensadas as certidões tributárias. 
 

(VERSÃO 04) 

70. No tocante às certidões tributárias, é correto afirmar: 
(A) havendo urgência para a prática de ato necessário para evitar caducidade de direito, poderão ser 

dispensadas as certidões tributárias. 
(B) as certidões positivas com efeito de negativa não têm o mesmo efeito de certidões positivas. 
(C) as certidões positivas abrangem os débitos tributários que estejam vencidos e regularmente inscritos, ainda 

que de exigibilidade suspensa. 
(D) as certidões negativas emitidas demonstram a inexistência de débitos tributários, mas não servem de prova 

da regularidade do contribuinte. 
 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não se alegue desconhecimento, é expedido o presente 

edital. 
São Paulo, 07 de julho de 2014. 

(a) MARCELO MARTINS BERTHE - Desembargador Presidente da Comissão do 9º Concurso 
 

9º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE 

REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

EDITAL Nº 10/2014 – RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NAS PROVAS DE SELEÇÃO 
 



  

 
O Presidente da Comissão Examinadora do 9º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações 

de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, Desembargador MARCELO MARTINS BERTHE, TORNA PÚBLICA 
a relação dos candidatos aprovados nas provas de seleção do referido certame: 

 

LISTA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

CRITÉRIO PROVIMENTO – GRUPO 1 

 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.01838-8  ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS 9927665-SP 

01.02067-6  ALINE LIMA PESSOA DE MENDONCA 10756616-MG 

01.01556-7  ANA LUCIA GONCALVES RIBEIRO ELIAS 257299816-SP 

01.01568-0  ANA PAULA GOYOS BROWNE 354731804-SP 

01.02623-2  BRUNO GUSTAVO FREIRE ALVES 1524781-SE 

01.00711-4  EMIL JACQUES SPPEZAPRIA CARDOSO 378039-MM 

01.00120-5  FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA 20301491-SP 

01.00275-9  FERNANDO GRAZIANI TORRES 188977582-SP 

01.00278-3  FERNANDO IBANEZ RIBEIRO 225733638-SP 

01.01099-9  GIZELLI KAROL BOTH PALERMO BOIN 890210-MS 

01.01340-8  HASSAN MOHAMAD TAHA 15410792-SP 

01.00859-5  JANE MARIA SIBALDELLI ROMANTINI 212923080-SP 

01.00973-7  JOSE MARCELO MALTA 5548346X-SP 

01.04659-4  JULIANO DE SALLES 8765375-SP 

01.04557-1  LUIZ DIAS MARTINS FILHO 94002329440-CE 

01.04462-1  MANUELA SOBRAL MARTINS E ROCHA 2377571-DF 

01.04471-0  MARCELA AGUSTINHO FINOTTI 420161491-SP 

01.04503-2  MARCELO CACCIACARRO SOARES 222782559-SP 

01.05697-2  MARIA CRISTINA GARCIA 17868486-SP 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

01.03350-6  PAULA CECILIA DA LUZ RODRIGUES 1064856-MS 

01.03261-5  PAULO ROBERTO MARZINOTI 290190654-SP 

01.02983-5  REGINA PEDROSO CAMINHA 234083232-SP 

01.03922-9  SAMUEL RICARDO SILVA GOMES 2048038-PI 

01.04180-0  THAIS COELHO RODRIGUES 332781616-SP 

01.03916-4  VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 208302-SP 

 

LISTA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

CRITÉRIO PROVIMENTO – GRUPO 5 

 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.01859-0  ALEX PEREIRA BUHLER 362508975-SP 

01.02067-6  ALINE LIMA PESSOA DE MENDONCA 10756616-MG 

01.01556-7  ANA LUCIA GONCALVES RIBEIRO ELIAS 257299816-SP 

01.01570-2  ANDERSON GRACIANO PIRES FRANCO 220874165-SP 

01.02623-2  BRUNO GUSTAVO FREIRE ALVES 1524781-SE 

01.02275-0  CLEVERTON AUDREY NICARETTA 330625603-SP 

01.00496-4  EDSON ALVES AGOSTINHO 159739019-SP 

01.00120-5  FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA 20301491-SP 

01.00083-7  FERNANDA GRANJA CAVALCANTE DA COSTA 16461452-AM 

01.00224-4  GABRIEL DA COSTA BECKMAN 5337408-PA 

01.01099-9  GIZELLI KAROL BOTH PALERMO BOIN 890210-MS 

01.01340-8  HASSAN MOHAMAD TAHA 15410792-SP 

01.00811-0  IGOR MARCELLUS ARAUJO ROSA 202961108-RJ 

01.04692-6  KLAUS JOSEF RUF TENORIO 437732794-SP 

01.04557-1  LUIZ DIAS MARTINS FILHO 94002329440-CE 

01.04471-0  MARCELA AGUSTINHO FINOTTI 420161491-SP 

01.05489-9  MARCELO VALIM DE MELO 18973989-SP 

01.05697-2  MARIA CRISTINA GARCIA 17868486-SP 

01.05035-4  MIRELA ANTUNES GONCALVES 12184423-MG 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

01.03261-5  PAULO ROBERTO MARZINOTI 290190654-SP 

01.03398-0  RAFAEL SEGANFREDDO PADAO 5056991127-RS 

01.02983-5  REGINA PEDROSO CAMINHA 234083232-SP 

01.03676-9  THIAGO BRUM PINHEIRO 140406OAB-RJ 

01.03916-4  VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 208302-SP 

 

LISTA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

CRITÉRIO PROVIMENTO – GRUPO 6 
 



  

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.02067-6  ALINE LIMA PESSOA DE MENDONCA 10756616-MG 

01.01556-7  ANA LUCIA GONCALVES RIBEIRO ELIAS 257299816-SP 

01.01568-0  ANA PAULA GOYOS BROWNE 354731804-SP 

01.02623-2  BRUNO GUSTAVO FREIRE ALVES 1524781-SE 

01.00711-4  EMIL JACQUES SPPEZAPRIA CARDOSO 378039-MM 

01.00120-5  FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA 20301491-SP 

01.00083-7  FERNANDA GRANJA CAVALCANTE DA COSTA 16461452-AM 

01.00275-9  FERNANDO GRAZIANI TORRES 188977582-SP 

01.00278-3  FERNANDO IBANEZ RIBEIRO 225733638-SP 

01.01099-9  GIZELLI KAROL BOTH PALERMO BOIN 890210-MS 

01.01340-8  HASSAN MOHAMAD TAHA 15410792-SP 

01.00973-7  JOSE MARCELO MALTA 5548346X-SP 

01.04659-4  JULIANO DE SALLES 8765375-SP 

01.04871-6  LIVIA DE ALMEIDA CARVALHO 10068673-MG 

01.04503-2  MARCELO CACCIACARRO SOARES 222782559-SP 

01.05697-2  MARIA CRISTINA GARCIA 17868486-SP 

01.05050-8  MIRIAN DE QUEIROZ COSTA 10226273-MT 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

01.03350-6  PAULA CECILIA DA LUZ RODRIGUES 1064856-MS 

01.03216-0  PAULO JOSE RIBEIRO MOREIRA 237826537-SP 

01.03261-5  PAULO ROBERTO MARZINOTI 290190654-SP 

01.03922-9  SAMUEL RICARDO SILVA GOMES 2048038-PI 

01.04180-0  THAIS COELHO RODRIGUES 332781616-SP 

01.03658-0  THIAGO MANOEL COSTA FALCON 297398829-SP 

01.03916-4  VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 208302-SP 

 

LISTA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

CRITÉRIO PROVIMENTO – GRUPO 7 

 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.02067-6  ALINE LIMA PESSOA DE MENDONCA 10756616-MG 

01.01556-7  ANA LUCIA GONCALVES RIBEIRO ELIAS 257299816-SP 

01.01570-2  ANDERSON GRACIANO PIRES FRANCO 220874165-SP 

01.02623-2  BRUNO GUSTAVO FREIRE ALVES 1524781-SE 

01.02275-0  CLEVERTON AUDREY NICARETTA 330625603-SP 

01.00496-4  EDSON ALVES AGOSTINHO 159739019-SP 

01.00120-5  FABIO CESAR HILDEBRAND SILVA 20301491-SP 

01.00224-4  GABRIEL DA COSTA BECKMAN 5337408-PA 

01.01190-1  GEANE MARINA TRINDADE CHAVES 504364273-SP 

01.01099-9  GIZELLI KAROL BOTH PALERMO BOIN 890210-MS 

01.01340-8  HASSAN MOHAMAD TAHA 15410792-SP 

01.04548-2  LUIZ CARLOS SHIMOYAMA 80267993-SP 

01.04471-0  MARCELA AGUSTINHO FINOTTI 420161491-SP 

01.05422-8  MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 418232-RJ 

01.05035-4  MIRELA ANTUNES GONCALVES 12184423-MG 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

01.03261-5  PAULO ROBERTO MARZINOTI 290190654-SP 

01.03398-0  RAFAEL SEGANFREDDO PADAO 5056991127-RS 

01.03658-0  THIAGO MANOEL COSTA FALCON 297398829-SP 

01.03607-6  VALTER LUIZ ROMERO 13466898-SP 

01.03916-4  VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 208302-SP 

01.03763-3  WILMA APARECIDA BONJORNO 64245627-SP 

 

LISTA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

CRITÉRIO REMOÇÃO – GRUPO 5 

 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

01.03350-6  PAULA CECILIA DA LUZ RODRIGUES 1064856-MS 

 

LISTA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

CRITÉRIO REMOÇÃO – GRUPO 6 

 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.01568-0  ANA PAULA GOYOS BROWNE 354731804-SP 

01.02407-8  DONIZETE RODRIGUES M3433211-MG 

01.00275-9  FERNANDO GRAZIANI TORRES 188977582-SP 



  

01.00278-3  FERNANDO IBANEZ RIBEIRO 225733638-SP 

01.00859-5  JANE MARIA SIBALDELLI ROMANTINI 212923080-SP 

01.00973-7  JOSE MARCELO MALTA 5548346X-SP 

01.04503-2  MARCELO CACCIACARRO SOARES 222782559-SP 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

01.03350-6  PAULA CECILIA DA LUZ RODRIGUES 1064856-MS 

01.03216-0  PAULO JOSE RIBEIRO MOREIRA 237826537-SP 

 

LISTA DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

CRITÉRIO REMOÇÃO – GRUPO 7 

 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

 

LISTA GERAL 

 

CRITÉRIO PROVIMENTO – GRUPO 1 

 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.01821-3  ALAN RODRIGUES 348241641-SP 

01.01828-0  ALEXANDRE CARUZO 28947601X-SP 

01.02052-8  ALINE BERTELLINI 291817282-SP 

01.01967-8  ALYNE YUMI KONNO 335276416-SP 

01.01973-2  AMANDA DE REZENDE CAMPOS MARINHO COUTO 14071954-MG 

01.02038-2  ANA CAROLINA FANUCCI MORAES DE ALMEIDA POLETTI 326921710-SP 

01.01542-7  ANA EMILIA LOPES DE CARVALHO 293999168-SP 

01.01568-0  ANA PAULA GOYOS BROWNE 354731804-SP 

01.01601-6  ANDERSON GARCIA CIRILO 24247746X-SP 

01.01593-1  ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA MG10186977-MG 

01.01567-2  ANDRE BORGES DE CARVALHO BARROS 264862120-SP 

01.01572-9  ANDRE DECHICHI GROSSI 7778664-MG 

01.02110-9  ANDRE LUIZ MACHADO DA FONSECA 9311588-MG 

01.02112-5  ANDRE LUIZ PANCIONI 43205862X-SP 

01.01986-4  ANDRE MUNIZ DE CARVALHO BARRA 10237787-MG 

01.01513-3  ANDRE VILLAVERDE DE ARAUJO 3591301-PI 

01.01489-7  ANDRESSA LEITE DE MELO 293067144-SP 

01.01718-7  ANGELA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA 380871464-SS 

01.01719-5  ANGELA CRISTINA MOSER 3705413-SC 

01.01695-4  ANNA CAROLINA DOS SANTOS SILVEIRA 2184254-DF 

01.01698-9  ANNA CHRISTINA ZENKNER 1088942881-RS 

01.01709-8  ANSELMO CEZARE FILHO 449659902-SP 

01.01460-9  ARIANA GARCIA ROCHA MG11449431-MG 

01.01428-5  ARTHUR JORGE DO VALE 532821920-SP 

01.01604-0  BENJAMIN MEDEIROS DA SILVA 584387775-SP 

01.01691-1  BRAULIO ROTHER 256979157-SP 

01.01683-0  BRUNA PERES FURQUIM DELIGI 413531570-SP 

01.01689-0  BRUNA VILHENA RIBEIRO 267818464-SP 

01.01660-1  BRUNO DE LUCA 301547129-SP 

01.02621-6  BRUNO FELICIANO 297377929-SP 

01.01666-0  BRUNO MANGINI DE PAULA MACHADO 334948988-SP 

01.02652-6  BRUNO SOARES DANIEL MG13611203-MG 

01.02509-0  CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI 43773303-SP 

01.02841-3  CAROLINE FIGUEIREDO SOARES DE ALMEIDA 333729948-SP 

01.02676-3  CESAR LUIZ DAGOSTIN 1085800-SC 

01.02690-9  CHARLES WILLIAN BENDLIN 5271007-SC 

01.02751-4  CINTIA ADRIANA FERREIRA DE LIMA 32142475X-SP 

01.02268-7  CLAUDIA RENATA ROHDE FISCH 1243483-MS 

01.02300-4  CLAYTON DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS 326968994-SP 

01.02220-2  DANIEL EMILIO FONTANA FRIES 577783786-SP 

01.02577-5  DANIELA CRISTINA LOBO FERREIRA 296660899-SP 

01.02580-5  DANIELA DOS REIS ROJA BENEVENTE 238863268-SP 

01.02295-4  DANIELE GHIROTTI BENTO DE GOES 204101463-SP 

01.02448-5  DANILO CARVALHO TAVARES 298839611-SP 

01.02410-8  DANILO FELIPPELLI 300169127-SP 

01.02422-1  DANNIEL LIBRELON PIMENTA 11192456-MG 

01.02336-5  DENILSON FLORES 406002666-SP 

01.02399-3  DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA 9586621-SP 

01.02379-9  DIEGO RODRIGUES DA SILVA 422144125-SP 

01.00483-2  DIOGO SOARES CUNHA MELO 15939204-MG 

01.00364-0  EDUARDO TELLES SCHERER 6471957-GO 



  

01.00371-2  ELAINE CRISTINA BUENO ALVES 18177556-SP 

01.00434-4  ELIANE BERTOCO DE LIMA 202814221-SP 

01.00654-1  ELKICILENE HASS BIANCARDI 81242487-SP 

01.00655-0  ELTON SIMAO FERREIRA 252643987-SP 

01.00711-4  EMIL JACQUES SPPEZAPRIA CARDOSO 378039-MM 

01.00671-1  ERICA BARBOSA E SILVA 293470479-SP 

01.00585-5  FABIANE QUEIROZ MATHIEL DOTTORE 435515561-SP 

01.00116-7  FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI 255342020-SP 

01.00162-0  FABIO SEABRA DE OLIVEIRA 8166613-MG 

01.00166-3  FABRICIA AIRES DA SILVA 15625435-MT 

01.00146-9  FABRICIO PUCCI BARJA 32995443X-SP 

01.00038-1  FELIPE DE MELO FRANCO 203880791-SP 

01.00039-0  FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 869994271-BA 

01.00041-1  FELIPE ESMANHOTO MATEO 437129706-SP 

01.00046-2  FERNANDA LOURES DE OLIVEIRA 13819669-MG 

01.00296-1  FERNANDO AUGUSTO MONTEIRO PEREZ 256375422-SP 

01.00290-2  FERNANDO CARLOS DE ANDRADE SARTORI 234277671-SP 

01.00287-2  FERNANDO MAURO DE SIQUEIRA BORGES 5224491-MG 

01.00288-0  FERNANDO MAURO DE TOLEDO PIZA DA COSTA MAZZUTTI 278266423-SP 

01.00356-9  FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI 83387971-PR 

01.00191-4  FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL 3070340355-RS 

01.00197-3  FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO 99021017238-CE 

01.00266-0  FRANCISCO PERUSSO DE AQUINO 327384670-SP 

01.01199-5  GEOVANIA DE FREITAS VENTURIN 234065382-SP 

01.01200-2  GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO 201705043-RJ 

01.01209-6  GIOVANI LOSI COUTINHO MENDES 65325896-PR 

01.01223-1  GIOVANNA TRUFFI RINALDI DE BARROS 341671678-SP 

01.01101-4  GLADYS ANDREA FRANCISCO CALTRAM 192070162-SP 

01.01104-9  GLAUCIA DE CARVALHO SCHIMIDT 289924972-SP 

01.01072-7  GRACIANO PINHEIRO DE SIQUEIRA 50618179-SP 

01.01085-9  GUILHERME AIACHE PEGORARO 98052437-PR 

01.01122-7  GUILHERME BOTTA TABACH 324671301-SP 

01.01137-5  GUILHERME CANECCHIO 256194750-SP 

01.01248-7  GUSTAVO HENRIQUE MATTOS VOLTOLINI 3977696-SC 

01.01340-8  HASSAN MOHAMAD TAHA 15410792-SP 

01.01420-0  HENRIQUE ALMEIDA RIBEIRO 60180580-PR 

01.01413-7  HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI 328063344-SP 

01.01385-8  HENRIQUE RESENDE SIQUEIRA 11470275-MG 

01.01395-5  HERMANO SOAR 4054523-SC 

01.01397-1  HERMES WAGNER BETETE SERRANO 436668968-SP 

01.01251-7  INGRID NOETZOLD DE ALMEIDA 5065823791-RS 

01.00850-1  JANAINA DE CASSIA OLIVEIRA ZARPELON 532622388-SP 

01.00744-0  JEFFERSON OURIBES FLORES 9044770817-RS 

01.00715-7  JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN 1059666394-RS 

01.00784-0  JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA GOIS 863770-SE 

01.00793-9  JOAO BATISTA PERIGOLO 9007480-MG 

01.00770-0  JOAO GUILHERME MACHADO ROZA 1470841-MS 

01.01013-1  JONI SALLOUM SCANDAR 341631978-SP 

01.00900-1  JOSE EDUARDO LINS DE ARAUJO 11772237-SP 

01.00959-1  JOSE LEONARDO LACERDA DA ROCHA 990296-MT 

01.00960-5  JOSE LUCAS RODRIGUES OLGADO 335118069-SP 

01.00964-8  JOSE LUIS MOREIRA 245617711-SP 

01.04808-2  JULIANA LOBATO RODRIGUES CARMO 202647590-RJ 

01.04651-9  KAREEN ZANOTTI DE MUNNO 298784798-SP 

01.04652-7  KAREN BARUFFI PAZETO 447350614-SP 

01.04714-0  KARINE MARIA FAMER ROCHA BOSELLI 509884313-SP 

01.04720-5  KATIA CRISTINA SILENCIO 356155651-SP 

01.04936-4  LARA LEMUCCHI CRUZ MOREIRA 285624003-SP 

01.04982-8  LEANDRO AUGUSTO NEVES CORREA 12256211-MG 

01.04951-8  LEANDRO JOSE DA ASSUMPCAO 290819635-SP 

01.04840-6  LEONARDO ASSIS DOS SANTOS 538MPDFT-DF 

01.04819-8  LEONARDO POLES DA COSTA 29943798X-SP 

01.04812-0  LEONARDO SIQUEIRA DE PRETTO 229533917-SP 

01.04396-0  LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO 562791498-SP 

01.04404-4  LUANA VARZELLA MIMARY NASSARO 131281604-SP 

01.04409-5  LUC DA COSTA RIBEIRO 8086241-MG 

01.04374-9  LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS 1514143-SE 

01.04377-3  LUCAS DA SILVA PERES 459721161-SP 

01.04379-0  LUCAS DANIEL DENARDI 296180622-SP 

01.04386-2  LUCAS FURLAN SABBAG 271390852-SP 

01.04420-6  LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 



  

01.04400-1  LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA 338161107-SP 

01.04428-1  LUCIANA LEAL MUSA 5079163696-RS 

01.04314-5  LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO 295424333-SP 

01.04588-1  LUIS RAMON ALVARES 245878865-SP 

01.04628-4  LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA ROLLO 218088000-SP 

01.04462-1  MANUELA SOBRAL MARTINS E ROCHA 2377571-DF 

01.05446-5  MARCELO PAULA DE ALMEIDA 20523687X-SP 

01.05519-4  MARCIA ODETE SOUZA MORAIS 38793415-SC 

01.05352-3  MARCO ANTONIO MARQUES PARMINONDI 300865168-SP 

01.05353-1  MARCO ANTONIO PEDRAZZI VALENTINI 4076560319-RS 

01.05431-7  MARCOS EUCLESIO LEAL 1723523-DF 

01.05401-5  MARCOS SCHLICKMANN ALBERTON 5098050-SC 

01.05403-1  MARCOS SOUSA E SILVA 838707-DF 

01.05405-8  MARCOS VINICIUS PACHECO AGUIAR 325739973-SP 

01.05617-4  MARIA APARECIDA CARVALHO IUNES 319642-MS 

01.05551-8  MARIA LUISA DUARTE XAVIER 280007401-SP 

01.05552-6  MARIA LUZIA DA FONSECA 136332705-SP 

01.05555-0  MARIA LYDIA GOMES FLORA M6921619-MG 

01.05561-5  MARIA PAULA BITTANTE DE OLIVEIRA 323083572-SP 

01.05565-8  MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA 435541274-SP 

01.05613-1  MARIANA UNDICIATTI BARBIERI SANTOS 309017403-SP 

01.05572-0  MARILIA FERREIRA DE MIRANDA 309549656-SP 

01.05577-1  MARILIA REATO DA SILVA 439706579-SP 

01.05587-9  MARINA CORDEIRO MATOSO 13961191-MG 

01.05152-0  MATHEUS FARIA CARNEIRO 11630052-MG 

01.05159-8  MATHEUS SILVA DE FREITAS 9059369307-RS 

01.05019-2  MAYRA ZAGO DE GOUVEIA MAIA LEIME 435322515-SP 

01.05022-2  MICHAEL ROSSETI PICININ ARRUDA VIEIRA 521686817-SP 

01.05275-6  NATALIA CRISTINA BARBOSA 341947374-SP 

01.05305-1  NAYMI SALLES FERNANDES SILVA TORRES 1149710-MS 

01.05211-0  NUBIA MARA PEREIRA BARBOSA 4961962-GO 

01.05190-3  OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR 584531989-SP 

01.05181-4  OLGA CURIAKI MAKIYAMA SPERANDIO 35746013-PR 

01.05242-0  OSMAR LUCIANO GENOVEZ MARTINS 341723605-SP 

01.05214-4  OTONIEL ROBERTO DOS SANTOS 278914020-SP 

01.03362-0  PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR 237340008-SP 

01.03215-1  PAULO JOSE LEONESI MALUF 12601298-MG 

01.03254-2  PAULO VITOR ORLANDI DE LIMA 341015453-SP 

01.03387-5  PEDRO HENRIQUE MARTINS BRAGATTO 330171525-SP 

01.03364-6  PEDRO HENRIQUE SIGNORELLI GROHMANN 437330667-SP 

01.03485-5  PHILIPE HOORY 57580482-RJ 

01.03493-6  POLYANA FURTADO REGATIERI 14452731-MT 

01.03558-4  PRISCILA SAFFI GOBBO 294985876-SP 

01.03421-9  RAFAEL GIATTI CARNEIRO 218703624-SP 

01.03386-7  RAFAEL RICARDO GRUBER 58026859-PR 

01.03403-0  RAFAEL TARANTO MALHEIROS 124077876-RJ 

01.03431-6  RAPHAEL ABS MUSA DE LEMOS 478559094-SP 

01.03444-8  RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO 113654776-RJ 

01.03446-4  RAPHAELA AMOROSO 254243277-SP 

01.02971-1  RAQUEL SILVA CUNHA BRUNETTO 21996581X-SP 

01.02949-5  REINALDO DE OLIVEIRA CALDAS 66606858-SP 

01.03013-2  RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI 437220096-SP 

01.03029-9  RENATA DE OLIVEIRA BASSETTO RUIZ 279652847-SP 

01.02881-2  RENATO LUIZ DE PAULA SOUSA JUNIOR 435293539-SP 

01.02871-5  RICARDO BRAVO M8925212-MG 

01.02938-0  RICARDO KLING DONINI 27283712-SC 

01.02897-9  RICARDO LUIZ DE LIMA TRINDADE 1082467901-RS 

01.02906-1  RICARDO MORAES SILVA 22599186X-SP 

01.02914-2  RICARDO RAGE FERRO 107261943-RJ 

01.03167-8  RODRIGO BOTTENE LEOPOLDINO ALVES 235445447-SP 

01.03055-8  RODRIGO FARIAS BORGES 1064497959-RS 

01.03057-4  RODRIGO FERACINE ALVARES 303630000-SP 

01.03060-4  RODRIGO FRAGA LEANDRO DE FIGUEIREDO 233070072-SP 

01.03069-8  RODRIGO LEITE 342714405-SP 

01.03070-1  RODRIGO LELIS LOPES 306019346-SP 

01.03043-4  RODRIGO PACHECO FERNANDES 296770000-SP 

01.03063-9  RODRIGO RODRIGUES CORREIA 509885068-SP 

01.04051-0  RONAN CARDOSO NAVES NETO 13818500-MG 

01.04083-9  ROSIANE RODRIGUES VIEIRA 4423630-GO 

01.04057-0  RUY RICARDO WEYER HARTEN JUNIOR 1824042-PE 

01.04008-1  SERGIO AVILA DORIA MARTINS 580843233-SP 



  

01.04009-0  SERGIO JULIAN ZANELLA MARTINEZ CARO 5036295086-RS 

01.04229-7  SILVIO AUGUSTO PELLEGRINI DE OLIVEIRA 347255176-SP 

01.04131-2  TAISA SILVA DIAS FREZZA 327464501-SP 

01.04134-7  TALITA CAMARGO BARBOSA 342939427-SP 

01.04139-8  TALITA SCARIOT FERRENTE 344573114-SP 

01.04099-5  TARCILAINE AMBROSIO WENSING 388323449-SP 

01.04118-5  TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZATO 46368400-SC 

01.03670-0  THIEGO JORDAO RIBEIRO MELO 2370238-SP 

01.03673-4  THOMAS AMERICO DE ALMEIDA ROSSI 209312853-SP 

01.03674-2  THOMAS NOSCH GONCALVES 331766954-SP 

01.03702-1  UBIRATA CARLOS PIRES 1330731-MS 

01.03587-8  VALERIA DE VICENTE RUFATO 282839197-SP 

01.03614-9  VICTOR ALEXANDRE GODOY FALAVINHA 521034267-SP 

01.03870-2  VINICIUS MIRANDA FILOGONIO 7862936-MG 

01.03835-4  VIRGILIO MAURICIO DE MATTOS BARROSO FILHO 130469890-SP 

01.03752-8  WESLEY DA FONSECA 476241741-SP 

01.03819-2  YGOR RAMOS CUNHA PINHEIRO 558307826-SP 

 

LISTA GERAL 

 

CRITÉRIO PROVIMENTO – GRUPO 2 

 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.01967-8  ALYNE YUMI KONNO 335276416-SP 

01.01593-1  ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA MG10186977-MG 

01.02112-5  ANDRE LUIZ PANCIONI 43205862X-SP 

01.01986-4  ANDRE MUNIZ DE CARVALHO BARRA 10237787-MG 

01.01481-1  ANDREA WALMSLEY SOARES CARNEIRO 5689445-PE 

01.02660-7  CALEB MATHEUS RIBEIRO DE MIRANDA 354581284-SP 

01.02509-0  CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI 43773303-SP 

01.02577-5  DANIELA CRISTINA LOBO FERREIRA 296660899-SP 

01.00508-1  EDSON SILVA TRINDADE 165513500-SP 

01.00038-1  FELIPE DE MELO FRANCO 203880791-SP 

01.00039-0  FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 869994271-BA 

01.00271-6  FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO 326761111-SP 

01.00356-9  FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI 83387971-PR 

01.01087-5  GUILHERME ALVES DOS SANTOS 63351857-PR 

01.01248-7  GUSTAVO HENRIQUE MATTOS VOLTOLINI 3977696-SC 

01.01413-7  HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI 328063344-SP 

01.00744-0  JEFFERSON OURIBES FLORES 9044770817-RS 

01.00793-9  JOAO BATISTA PERIGOLO 9007480-MG 

01.04720-5  KATIA CRISTINA SILENCIO 356155651-SP 

01.04396-0  LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO 562791498-SP 

01.04404-4  LUANA VARZELLA MIMARY NASSARO 131281604-SP 

01.04573-3  LUIS MARCIO OLINTO PESSOA 1902135-DF 

01.05373-6  MARCIO MINUZZI DE MEDEIROS 3029374273-RS 

01.05431-7  MARCOS EUCLESIO LEAL 1723523-DF 

01.05403-1  MARCOS SOUSA E SILVA 838707-DF 

01.05565-8  MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA 435541274-SP 

01.03362-0  PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR 237340008-SP 

01.03254-2  PAULO VITOR ORLANDI DE LIMA 341015453-SP 

01.03013-2  RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI 437220096-SP 

01.02881-2  RENATO LUIZ DE PAULA SOUSA JUNIOR 435293539-SP 

01.02914-2  RICARDO RAGE FERRO 107261943-RJ 

01.03055-8  RODRIGO FARIAS BORGES 1064497959-RS 

01.03070-1  RODRIGO LELIS LOPES 306019346-SP 

01.03063-9  RODRIGO RODRIGUES CORREIA 509885068-SP 

01.04090-1  RUBENS FABRICIO BARBOSA 252557487-SP 

01.04139-8  TALITA SCARIOT FERRENTE 344573114-SP 

01.04118-5  TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZATO 46368400-SC 

 

LISTA GERAL 

 

CRITÉRIO PROVIMENTO – GRUPO 3 
 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.01967-8  ALYNE YUMI KONNO 335276416-SP 

01.01593-1  ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA MG10186977-MG 

01.02112-5  ANDRE LUIZ PANCIONI 43205862X-SP 

01.01481-1  ANDREA WALMSLEY SOARES CARNEIRO 5689445-PE 

01.02660-7  CALEB MATHEUS RIBEIRO DE MIRANDA 354581284-SP 



  

01.02509-0  CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI 43773303-SP 

01.00038-1  FELIPE DE MELO FRANCO 203880791-SP 

01.00039-0  FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 869994271-BA 

01.00271-6  FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO 326761111-SP 

01.00356-9  FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI 83387971-PR 

01.01087-5  GUILHERME ALVES DOS SANTOS 63351857-PR 

01.01248-7  GUSTAVO HENRIQUE MATTOS VOLTOLINI 3977696-SC 

01.00793-9  JOAO BATISTA PERIGOLO 9007480-MG 

01.04396-0  LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO 562791498-SP 

01.04404-4  LUANA VARZELLA MIMARY NASSARO 131281604-SP 

01.04573-3  LUIS MARCIO OLINTO PESSOA 1902135-DF 

01.05373-6  MARCIO MINUZZI DE MEDEIROS 3029374273-RS 

01.05431-7  MARCOS EUCLESIO LEAL 1723523-DF 

01.05403-1  MARCOS SOUSA E SILVA 838707-DF 

01.05565-8  MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA 435541274-SP 

01.03362-0  PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR 237340008-SP 

01.03254-2  PAULO VITOR ORLANDI DE LIMA 341015453-SP 

01.03013-2  RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI 437220096-SP 

01.02881-2  RENATO LUIZ DE PAULA SOUSA JUNIOR 435293539-SP 

01.02914-2  RICARDO RAGE FERRO 107261943-RJ 

01.03070-1  RODRIGO LELIS LOPES 306019346-SP 

01.03063-9  RODRIGO RODRIGUES CORREIA 509885068-SP 

01.04090-1  RUBENS FABRICIO BARBOSA 252557487-SP 

01.04118-5  TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZATO 46368400-SC 

 

LISTA GERAL 

 

CRITÉRIO PROVIMENTO – GRUPO 4 

 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.01967-8  ALYNE YUMI KONNO 335276416-SP 

01.02038-2  ANA CAROLINA FANUCCI MORAES DE ALMEIDA POLETTI 326921710-SP 

01.01593-1  ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA MG10186977-MG 

01.02112-5  ANDRE LUIZ PANCIONI 43205862X-SP 

01.01986-4  ANDRE MUNIZ DE CARVALHO BARRA 10237787-MG 

01.01698-9  ANNA CHRISTINA ZENKNER 1088942881-RS 

01.01604-0  BENJAMIN MEDEIROS DA SILVA 584387775-SP 

01.01691-1  BRAULIO ROTHER 256979157-SP 

01.02660-7  CALEB MATHEUS RIBEIRO DE MIRANDA 354581284-SP 

01.02509-0  CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI 43773303-SP 

01.02212-1  DANIEL CARVALHO TAVARES 298839623-SP 

01.02379-9  DIEGO RODRIGUES DA SILVA 422144125-SP 

01.00508-1  EDSON SILVA TRINDADE 165513500-SP 

01.00116-7  FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI 255342020-SP 

01.00038-1  FELIPE DE MELO FRANCO 203880791-SP 

01.00039-0  FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 869994271-BA 

01.00271-6  FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO 326761111-SP 

01.00356-9  FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI 83387971-PR 

01.01200-2  GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO 201705043-RJ 

01.01087-5  GUILHERME ALVES DOS SANTOS 63351857-PR 

01.01248-7  GUSTAVO HENRIQUE MATTOS VOLTOLINI 3977696-SC 

01.01420-0  HENRIQUE ALMEIDA RIBEIRO 60180580-PR 

01.01413-7  HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI 328063344-SP 

01.01397-1  HERMES WAGNER BETETE SERRANO 436668968-SP 

01.00744-0  JEFFERSON OURIBES FLORES 9044770817-RS 

01.00793-9  JOAO BATISTA PERIGOLO 9007480-MG 

01.01013-1  JONI SALLOUM SCANDAR 341631978-SP 

01.04714-0  KARINE MARIA FAMER ROCHA BOSELLI 509884313-SP 

01.04396-0  LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO 562791498-SP 

01.04404-4  LUANA VARZELLA MIMARY NASSARO 131281604-SP 

01.04374-9  LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS 1514143-SE 

01.04420-6  LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 

01.04314-5  LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO 295424333-SP 

01.04331-5  LUCILA PAULA CRUZ CARVALHO MG11955762-MG 

01.04573-3  LUIS MARCIO OLINTO PESSOA 1902135-DF 

01.05446-5  MARCELO PAULA DE ALMEIDA 20523687X-SP 

01.05373-6  MARCIO MINUZZI DE MEDEIROS 3029374273-RS 

01.05431-7  MARCOS EUCLESIO LEAL 1723523-DF 

01.05403-1  MARCOS SOUSA E SILVA 838707-DF 

01.05565-8  MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA 435541274-SP 

01.05022-2  MICHAEL ROSSETI PICININ ARRUDA VIEIRA 521686817-SP 



  

01.03362-0  PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR 237340008-SP 

01.03254-2  PAULO VITOR ORLANDI DE LIMA 341015453-SP 

01.03558-4  PRISCILA SAFFI GOBBO 294985876-SP 

01.03421-9  RAFAEL GIATTI CARNEIRO 218703624-SP 

01.03386-7  RAFAEL RICARDO GRUBER 58026859-PR 

01.03431-6  RAPHAEL ABS MUSA DE LEMOS 478559094-SP 

01.03444-8  RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO 113654776-RJ 

01.03013-2  RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI 437220096-SP 

01.02881-2  RENATO LUIZ DE PAULA SOUSA JUNIOR 435293539-SP 

01.02914-2  RICARDO RAGE FERRO 107261943-RJ 

01.03055-8  RODRIGO FARIAS BORGES 1064497959-RS 

01.03057-4  RODRIGO FERACINE ALVARES 303630000-SP 

01.03070-1  RODRIGO LELIS LOPES 306019346-SP 

01.03063-9  RODRIGO RODRIGUES CORREIA 509885068-SP 

01.04090-1  RUBENS FABRICIO BARBOSA 252557487-SP 

01.04118-5  TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZATO 46368400-SC 

01.03870-2  VINICIUS MIRANDA FILOGONIO 7862936-MG 

01.03819-2  YGOR RAMOS CUNHA PINHEIRO 558307826-SP 

 

LISTA GERAL 

 

CRITÉRIO PROVIMENTO – GRUPO 5 

 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.02627-5  ABNER RAFAEL DE SOUZA 415839464-SP 

01.01910-4  ADAUTO CARDOSO DINIZ 28773786X-SP 

01.01817-5  ALAN JECE BALTAZAR 5037636312-RS 

01.01782-9  ALCIR CESAR MARTINI 69379440-SP 

01.00113-2  ALESSANDRA DOMINGUES BOSQUEIRO 347808104-SP 

01.01836-1  ALEXANDRE DE PAIVA FERNANDES 222682802-SP 

01.02079-0  ALEXANDRE ZANINA SCHELB 860929-DF 

01.02103-6  ALINE METZKER INACIO 348599018-SP 

01.02058-7  ALINE MICHELS LORRENZZETTI 43235980-SC 

01.02121-4  ALINE TAVARES DE ALMEIDA 423936037-SP 

01.02125-7  ALISE ANDREIA FORMENTI 411865249-SP 

01.02138-9  ALISON CLEBER FRANCISCO 24491221X-SP 

01.01967-8  ALYNE YUMI KONNO 335276416-SP 

01.01973-2  AMANDA DE REZENDE CAMPOS MARINHO COUTO 14071954-MG 

01.02028-5  AMELIA CAROLINA MACHADO BARCELOS 11972796-MG 

01.02034-0  ANA CARLA FERREIRA MARQUES 49997386-SC 

01.02006-4  ANA CAROLINA GONCALVES FERNANDES 12042733-MG 

01.02008-0  ANA CAROLINA MEDICI LEMOS 10956078-MG 

01.01556-7  ANA LUCIA GONCALVES RIBEIRO ELIAS 257299816-SP 

01.01525-7  ANA PAULA AMARAL CORREA 8864911-MG 

01.01560-5  ANDERSSON ALAN DALLAGNOL 3371169-SC 

01.01563-0  ANDRE APARECIDO MARIANO 327175977-SP 

01.01559-1  ANDRE DE CARVALHO BARBOSA ALVARES MG10559113-MG 

01.01516-8  ANDRE LISBOA FABRIGA 328594519-SP 

01.02097-8  ANDRE LUIS JARDINI BARBOSA 219652831-SP 

01.02102-8  ANDRE LUIS RODRIGUES JOSE FILHO 351635531-SP 

01.02112-5  ANDRE LUIZ PANCIONI 43205862X-SP 

01.01513-3  ANDRE VILLAVERDE DE ARAUJO 3591301-PI 

01.01498-6  ANDREA ELIAS DA COSTA 178418900-SP 

01.01489-7  ANDRESSA LEITE DE MELO 293067144-SP 

01.01718-7  ANGELA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA 380871464-SS 

01.01698-9  ANNA CHRISTINA ZENKNER 1088942881-RS 

01.01699-7  ANNA CORREA PINTO 338174254-SP 

01.01709-8  ANSELMO CEZARE FILHO 449659902-SP 

01.01765-9  ANTONIO CARLOS DA SILVA 346721799-SP 

01.01759-4  ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA 8949732-SP 

01.01771-3  ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE 6406687-PE 

01.01750-0  ANTONIO MARCOS SILVA TRINDADE 18863028-SP 

01.01671-7  ANTONIO NUNES BELEM M5601811-MG 

01.01631-8  ANTONIO ZANOLLO NETO 235113633-SP 

01.01460-9  ARIANA GARCIA ROCHA MG11449431-MG 

01.01467-6  ARISTIDES DE FARIA NETO 288038149-SP 

01.01428-5  ARTHUR JORGE DO VALE 532821920-SP 

01.01429-3  ARTHUR LISBOA HENRY 437620153-SP 

01.01431-5  ARTUR OSMAR NOVAES BEZERRA CAVALCANTI 5175581-PE 

01.01606-7  BEATRIZ FIORAVANTE PARDO 435855591-SP 

01.01621-0  BIANCA MAIA DE BRITTO 1382088-SE 



  

01.01672-5  BRENO GONCALVES ROCHA FREIRE 10599416-MG 

01.01683-0  BRUNA PERES FURQUIM DELIGI 413531570-SP 

01.01680-6  BRUNO BATISTA GONZAGA 1352843-MS 

01.01660-1  BRUNO DE LUCA 301547129-SP 

01.02621-6  BRUNO FELICIANO 297377929-SP 

01.02623-2  BRUNO GUSTAVO FREIRE ALVES 1524781-SE 

01.02601-1  BRUNO POLIDO BELLONCI 41492034X-SP 

01.02657-7  BUENA PORTO SALGADO 2383629-TO 

01.02631-3  CAMILA CAIXETA CARDOSO 14907219-MG 

01.02640-2  CAMILA GIBBA GOMES 336181899-SP 

01.02644-5  CAMILA MARCELA LOURENCATO PORTELA 293017281-SP 

01.02645-3  CAMILA MENEGATTI 4127247-SC 

01.02647-0  CAMILA NICOLAU JULIANO COLLACO 24949565X-SP 

01.02522-8  CARINA GOULART DA SILVA 1095323828-RS 

01.02536-8  CARLA FABIANA DESSIMONI KECHICHIAN 302293838-SP 

01.02526-0  CARLA THOMAS 3108612-AM 

01.02509-0  CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI 43773303-SP 

01.02561-9  CARLOS EDUARDO GARCIA 329943352-SP 

01.02786-7  CARLOS EDUARDO VILALTA FERREIRA 272595573-SP 

01.02801-4  CARLOS JOSE NEIVA PEIXOTO 100001519-PR 

01.02770-0  CARLOS RODOLFO DALL AGLIO ROCHA 165194133-SP 

01.02777-8  CARMEN APARECIDA ORTOLA JORGE DE SOUZA 328461477-SP 

01.02841-3  CAROLINE FIGUEIREDO SOARES DE ALMEIDA 333729948-SP 

01.02817-0  CASSIO DE CARVALHO LOBAO 4112482-PA 

01.02820-0  CASSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA 211722972-SP 

01.02676-3  CESAR LUIZ DAGOSTIN 1085800-SC 

01.02686-0  CHARLEINE TEIXEIRA DINEGRI 1076774031-RS 

01.02690-9  CHARLES WILLIAN BENDLIN 5271007-SC 

01.02722-0  CINTIA POMMERENING 8048022852-RS 

01.02727-1  CIRO PAULINO MIRANDA GARCIA MG8456317-MG 

01.02733-6  CLARISSA DO NASCIMENTO ORTIZ JAYME 2361962-DF 

01.02251-2  CLAUDETE ARAUJO DA SILVA RODRIGUES 205378894-SP 

01.02255-5  CLAUDIA CAVALCANTE KANEKO 292912158-SP 

01.02269-5  CLAUDIA ROSA DE MEDEIROS 3960820-SC 

01.02243-1  CLAUDIO RENATO MOLICA MALACARNE 212500387-SP 

01.02307-1  CLEBER LEMES DE SOUZA 430879052-SP 

01.02312-8  CLECIO ROMERO PEREIRA 284507660-SP 

01.02272-5  CLOVIS DIAS DE SOUZA 4086576438-RS 

01.02285-7  CLOVIS TENORIO CAVALCANTI NETO 6137138-PE 

01.02292-0  CRISDIENI BERNARDINO ESPIN 341249932-SP 

01.02173-7  CRISTIANE YUMI YAZAWA 281892519-SP 

01.02145-1  CRISTINA MUNDIM MORAES OLIVEIRA 1628545-DF 

01.02152-4  DAIANA FLORES 7075508353-RS 

01.02157-5  DAISY CARLA PONCIO 2073647031-RS 

01.02225-3  DANIEL FERREIRA JORDAO 104198-RJ 

01.02215-6  DANIEL GONZAGA GIMENES 266495436-SP 

01.02186-9  DANIEL JUNG HO KIM 335714626-SP 

01.02587-2  DANIEL POLETTO CHU 48166332-SC 

01.02590-2  DANIEL SIMINI 422183805-SP 

01.02577-5  DANIELA CRISTINA LOBO FERREIRA 296660899-SP 

01.02540-6  DANIELA MARIA MOREIRA DELLA LIBERA 253011097-SP 

01.02429-9  DANIELE MICHALOWSKI COSECHEN 84945390-PR 

01.02435-3  DANIELLA DE ALMEIDA TEIXEIRA 167400009-SP 

01.02436-1  DANIELLA MOURA STEUBLE COSTA MAIA 576377715-SP 

01.02449-3  DANIELLE BORTOLOTO DA SILVA 91848392-PR 

01.02448-5  DANILO CARVALHO TAVARES 298839611-SP 

01.02410-8  DANILO FELIPPELLI 300169127-SP 

01.02439-6  DARLAN SARACHINI FERRINI 432917123-SP 

01.02478-7  DARLENE KUKI KEHL 3921254-SC 

01.02483-3  DAVI RODRIGO GASPAROTTO LUGLI 30237632X-SP 

01.02325-0  DEBORAH PIERRI 10526237-SP 

01.02332-2  DELSON LUIZ BASTOS FERRO 657421-DF 

01.02363-2  DIEDER HELD SALINET 60550255-PR 

01.02371-3  DIEGO HASMANN SOUZA 331608728-SP 

01.02379-9  DIEGO RODRIGUES DA SILVA 422144125-SP 

01.00482-4  DIOGO ROBERTO VERAS MEDEIROS 6371796-PE 

01.00483-2  DIOGO SOARES CUNHA MELO 15939204-MG 

01.00486-7  DIONISIO GUIMARAES NETO 309631750-SP 

01.02352-7  DOUGLAS SALLES RIZATO 277757198-SP 

01.00518-9  EDERSON ROBERTO LAGO 27735-SC 

01.00490-5  EDSON LEITE DA SILVA 339439622-SP 



  

01.00383-6  EDUARDO AUGUSTO MAXIMO SANTANA 303933756-SP 

01.00386-0  EDUARDO CALAIS PEREIRA 11303646-MG 

01.00458-1  EDUARDO H B GALATI 342800528-SP 

01.00394-1  EDUARDO MARTINES JUNIOR 77294968-SP 

01.00360-7  EDUARDO PINHEIRO STREHLER 14010214-SP 

01.00369-0  ELAINE CHRISTINA DE LIMA PERENCINI 254170547-SP 

01.00410-7  ELDA GOUVEIA DA SILVA 546565785-SP 

01.00426-3  ELEANDRO GRANJA CAVALCANTE DA COSTA 31128190-AM 

01.00407-7  ELISA MARTINS MASSON 294814048-SP 

01.00558-8  ELIZABETH MARIA DE MOURA 12647280-PR 

01.00633-9  ELTON RODRIGUES DE SOUZA 330611823-SP 

01.00655-0  ELTON SIMAO FERREIRA 252643987-SP 

01.00685-1  ERIKA FEDERIZZZI CRISTALDO 267481330-SP 

01.00688-6  ERIKA KAZUMI KASHIWAGI 303804348-SP 

01.00578-2  ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO 8989489-MG 

01.00567-7  ERVIN JULIO KLABUNDE 9069547-SP 

01.00571-5  ESTELA LUISA CARMONA TEIXEIRA 449485596-SP 

01.00573-1  ESTER QUINTANILHA NOGUEIRA 367044-MS 

01.00577-4  ESTHEVAM LERMEN EIDT 5069848694-RS 

01.00610-0  FABIANA APARECIDA CANUTO FILGUEIRAS 111160768-RJ 

01.00104-3  FABIO KOGA PETRULIO 281070520-SP 

01.00146-9  FABRICIO PUCCI BARJA 32995443X-SP 

01.00149-3  FABRIZIO DE LIMA PASSARELLI 344848127-SP 

01.00029-2  FELIPE ARAUJO VASCONCELOS 340191077-SP 

01.00005-5  FELIPE MARTINS DA CRUZ NETO 13075726-MG 

01.00073-0  FERNANDA CRISTINA BUENO GRECO 295127466-SP 

01.00292-9  FERNANDO ALVES MONTANARI 284605785-SP 

01.00302-0  FERNANDO CATHARINO LOURENCO HIGINO 6354074-PE 

01.00309-7  FERNANDO CESAR VELLOZO LUCASKI 68249490-PR 

01.00310-0  FERNANDO CEZAR LOPES CASSIONATO 344689050-SP 

01.00272-4  FERNANDO FRANCISCO ANTONIO 8202456X-SP 

01.00289-9  FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DE LACERDA GUERREIRO 210966495-RJ 

01.00281-3  FERNANDO KEUTENEDJIAN MADY 346540008-SP 

01.00284-8  FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES 815615-MT 

01.00288-0  FERNANDO MAURO DE TOLEDO PIZA DA COSTA MAZZUTTI 278266423-SP 

01.00349-6  FILIPE CARVALHO PEREIRA 2002001362997-AL 

01.00354-2  FILIPE VASCONCELOS SACCA 68471710-PR 

01.00315-1  FLAVIA BERNARDES DE OLIVEIRA 11163803-MG 

01.00320-8  FLAVIA GUIOTI 407276038-SP 

01.00327-5  FLAVIA RODRIGUES ROMANO 434927466-SP 

01.00330-5  FLAVIA WANIS RIBEIRO DE SOUSA 2021430-DF 

01.00221-0  FLORIANO BATISTA NETO 15578374-MG 

01.00186-8  FRANCIS PIGNATTI DO NASCIMENTO 3713485-GO 

01.00191-4  FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL 3070340355-RS 

01.00197-3  FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO 99021017238-CE 

01.00266-0  FRANCISCO PERUSSO DE AQUINO 327384670-SP 

01.00252-0  FRANK WENDEL CHOSSANI 320390111-SP 

01.00260-0  FREDERICO PADRE CARDOSO 54998964-SC 

01.00255-4  GABRIEL CURY ANDERSON 366000056-SP 

01.00244-9  GABRIEL MELO FERNANDES 9330656-MG 

01.00223-6  GABRIEL TARSITANO RIBEIRO 435189931-SP 

01.00242-2  GABRIELA DE SOUZA FREITAS CARVALHO 453629593-SP 

01.01201-0  GABRIELLI ZANIN QUIRINO 267480763-SP 

01.01199-5  GEOVANIA DE FREITAS VENTURIN 234065382-SP 

01.01200-2  GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO 201705043-RJ 

01.01175-8  GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO 532100128-SP 

01.01227-4  GILBERTO GERALDINO FILHO 86743540-PR 

01.01234-7  GIOVANA GUIMARAES CORTEZ 266065004-SP 

01.01209-6  GIOVANI LOSI COUTINHO MENDES 65325896-PR 

01.01223-1  GIOVANNA TRUFFI RINALDI DE BARROS 341671678-SP 

01.01104-9  GLAUCIA DE CARVALHO SCHIMIDT 289924972-SP 

01.01109-0  GLAUCO LUIZ LEITAO ROCHA 206449480-RJ 

01.01076-0  GRASIELA SCHMOLLER COSTA 4497260SC-SC 

01.01089-1  GUILHERME AUGUSTO FACCENDA 2067633095-RS 

01.01143-0  GUILHERME FERNANDO DE SOUZA 270641452-SP 

01.01135-9  GUILHERME MACHADO COSTA 225969555-SP 

01.01148-0  GUILHERME MACHADO THIM 346889996-SP 

01.01153-7  GUILHERME TORQUATO DE FIGUEIREDO VALENTE 2284599-PE 

01.01154-5  GUILHERME TRANQUILINO ROMEIRO 340613889-SP 

01.01155-3  GUILHERME VIEIRA NEGRAO 294671419-SP 

01.01248-7  GUSTAVO HENRIQUE MATTOS VOLTOLINI 3977696-SC 



  

01.01225-8  GUSTAVO HERRERA SALGUEIRO 130669-RJ 

01.01365-3  GUSTAVO MARTINS DE OLIVEIRA MG8636836-MG 

01.01373-4  GUSTAVO S M M SOARES 285266822-SP 

01.01375-0  GUSTAVO SCACHE BELARDINUCI 33521597X-SP 

01.01340-8  HASSAN MOHAMAD TAHA 15410792-SP 

01.01350-5  HELEN HARTMANN 66288129-PR 

01.01354-8  HELENA FILGUEIRAS VIEIRA SILVA 301150436-SP 

01.01416-1  HELOISA RODRIGUES DOURADO 68991-RJ 

01.01419-6  HENRIQUE AGOSTINHO DA ROCHA 351944230-SP 

01.01420-0  HENRIQUE ALMEIDA RIBEIRO 60180580-PR 

01.01421-8  HENRIQUE BRANDAO ACCIOLY DE GUSMAO 26737359-SP 

01.01413-7  HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI 328063344-SP 

01.01382-3  HENRIQUE OCTAVIO D AVILA BITENCOURT 28459684X-SP 

01.01383-1  HENRIQUE PEIXOTO RIBEIRO CAMPOS 12576335-MG 

01.01270-3  HILARIO MARCELO GARRIDO SILVESTRE 18871389X-SP 

01.00845-5  IARA VADIRENA MEDEIROS BELMUDES SARETTA 19579853-MT 

01.01251-7  INGRID NOETZOLD DE ALMEIDA 5065823791-RS 

01.01322-0  ISABELLE PIO ROMERA ALESSIO 426689719-SP 

01.01302-5  ISMAEL MOSCON 7103237363-RS 

01.01312-2  IVAN MENDONCA DUTRA 4632618-PA 

01.00806-4  IVY HELENE LIMA PAGLIUSI 241601526-SP 

01.00823-4  IZAIAS PEREIRA DE LIMA 4844549-SP 

01.00874-9  JAIRO WOLF 5027318517-RS 

01.00880-3  JAMIL NAKAD JUNIOR 50438436-SP 

01.00738-6  JAQUELINE TREVIZAN 189729727-SP 

01.00748-3  JEAN KARLO WOICIECHOSKI MALLMANN 1085130597-RS 

01.00749-1  JEANA PAOLA ADRIANO 4015147-SC 

01.00750-5  JEFERSON ALEXANDRE GRAMASCO 244564711-SP 

01.00754-8  JEFERSON VINICIUS MARINELO 57527560-PR 

01.00715-7  JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN 1059666394-RS 

01.00723-8  JESSICA GUERRA SERRA 339686005-SP 

01.00713-0  JESSICA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 413718955-SP 

01.01014-0  JOAO PAULO CECHINI DA SILVA 448674117-SP 

01.01015-8  JOAO PAULO FINN 3105797-SC 

01.00991-5  JOAO PEIXOTO GARANI 583312123-SP 

01.00984-2  JOAO VICTOR DE ALMEIDA CAVALCANTI 6331017-PE 

01.00988-5  JOCELI AILTON CAMPANATTI FILHO 252542009-SP 

01.01051-4  JORDAN HILDEBRANDO DE FREITAS OBEID 477498772-SP 

01.01057-3  JORGE KHALIL DE FREITAS OBEID 459582227-SP 

01.01065-4  JORGE RACHID HABER NETO 4595323-PA 

01.01058-1  JOSE ACACIO JULIAN 176188782-SP 

01.01056-5  JOSE ADAILDON ARRUDA DE FREITAS 247755011-SP 

01.01042-5  JOSE AUGUSTO FERNANDES DAMANDO 197886188-SP 

01.00900-1  JOSE EDUARDO LINS DE ARAUJO 11772237-SP 

01.00893-5  JOSE EDUARDO RIZZI 9753308-SP 

01.00897-8  JOSE EDUARDO SCALISE 258871167-SP 

01.00911-7  JOSE HENRIQUE PEREZ BARBOSA 425998691-SP 

01.00944-3  JOSE HERMINIO DOS SANTOS FUNICELLI 326329390-SP 

01.00938-9  JOSE OLAVO AMARAL SILVEIRA 49467499-SP 

01.02381-0  JOSE RODOLFO STRAUTMANN AMADEU 349183661-SP 

01.04735-3  JULIAN BARROS DA SILVA 122995368-RJ 

01.04737-0  JULIAN GONCALVES DA SILVA 12109936-MG 

01.04798-1  JULIANA ELLY DANTAS RODRIGUES MONTEIRO 2001010122078-CE 

01.04808-2  JULIANA LOBATO RODRIGUES CARMO 202647590-RJ 

01.04771-0  JULIANA PECCHIO GONCALVES DO PRADO SILVA 33128352-SP 

01.04772-8  JULIANA PEREIRA SOARES MG7309928-MG 

01.04773-6  JULIANA QUEIROZ SILVESTRE 286338750-SP 

01.04782-5  JULIANA VERDU RICO 437329264-SP 

01.04661-6  JULIANO JUNG 3063416329-RS 

01.04670-5  JULIO BARBOSA BORGES 390245008-SP 

01.04651-9  KAREEN ZANOTTI DE MUNNO 298784798-SP 

01.04652-7  KAREN BARUFFI PAZETO 447350614-SP 

01.04653-5  KAREN DAMIAN PACHECO PINTO 442661897-SP 

01.04708-6  KARINA HIGA LEAO DE CARVALHO 301726115-SP 

01.04691-8  KEYLER FABIO MARTINEZ DE SOUZA 459976564-SP 

01.04945-3  LAISE HELENA SILVA MACEDO 42135574-RJ 

01.04936-4  LARA LEMUCCHI CRUZ MOREIRA 285624003-SP 

01.04943-7  LARISSA AVENA DALL AGNOL 8087605161-RS 

01.04904-6  LARISSA FRANCA DE ALMEIDA 435293746-SP 

01.04910-0  LAURA CUNHA ELKIS 268600417-SP 

01.04970-4  LAURA REGINA ECHEVERRIA DA SILVA 838113-MS 



  

01.04985-2  LEANDRO BORREGO MARINI 435344420-SP 

01.04961-5  LEANDRO UTIYAMA 305648329-SP 

01.04965-8  LEIDSON RANGEL OLIVEIRA SILVA 30827701-SE 

01.04840-6  LEONARDO ASSIS DOS SANTOS 538MPDFT-DF 

01.04844-9  LEONARDO BICALHO DE ABREU 11382806-MG 

01.04834-1  LEONARDO CAIXETA DOS SANTOS M6962158-MG 

01.04814-7  LEONARDO LOPES NEVES 92815026-RJ 

01.04815-5  LEONARDO LUIZ CINTRA VIVEIRO 295127600-SP 

01.04817-1  LEONARDO MASCARENHAS ROSSI 447172402-SP 

01.04833-3  LEONARDO ROSA CARNEIRO 271266727-SP 

01.04812-0  LEONARDO SIQUEIRA DE PRETTO 229533917-SP 

01.04899-6  LIANA MATOZINHOS CANELLAS KLAJNBERG 552974869-SP 

01.04892-9  LILIAN CORNETTA 328207792-SP 

01.04867-8  LILIAN RODRIGUES CUNHA MELO 83568734-SP 

01.04861-9  LINCOLN MAX BERNARDO DE AGUIAR 369122100-SP 

01.04657-8  LIVIA PAULA DA SILVA ANDRADE VILLARROEL 16722222-SP 

01.04391-9  LIVIO FRANCISCO DOS SANTOS SILVA MG10158973-MG 

01.04404-4  LUANA VARZELLA MIMARY NASSARO 131281604-SP 

01.04374-9  LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS 1514143-SE 

01.04377-3  LUCAS DA SILVA PERES 459721161-SP 

01.04379-0  LUCAS DANIEL DENARDI 296180622-SP 

01.04381-1  LUCAS DOS SANTOS PAVIONE 11037709-MG 

01.04420-6  LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 

01.04400-1  LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA 338161107-SP 

01.04438-9  LUCAS QUINTANILHA FURLAN 364454684-SP 

01.04447-8  LUCAS VECHIATO SILVA 477786157-SP 

01.04445-1  LUCIA MARIA MARQUES FERREIRA 301572677-SP 

01.04429-0  LUCIANA LODETI 309888013-SP 

01.04310-2  LUCIANA REBECHI ZUIANI 437622824-SP 

01.04289-0  LUCIANO ANDRE LUDOVICO LACERDA 1199923-DF 

01.04299-8  LUCIANO HENRIQUE MICHELIN DOS SANTOS 25223327X-SP 

01.04278-5  LUCIANO LOPES GARCIA 10018322-MG 

01.04353-6  LUDMILA DOS SANTOS BOLDO 337185815-SP 

01.04324-2  LUIS CARLOS MOKARZEL JUNIOR 437335021-SP 

01.04588-1  LUIS RAMON ALVARES 245878865-SP 

01.04577-6  LUIS RICARDO BYKOWSKI DOS SANTOS 9025016792-RS 

01.04564-4  LUIZ FELIPE GONCALVES SANTIAGO 206002115-RJ 

01.04598-9  LUIZ FELIPE SOUZA PIMENTA DE CASTRO 70786728-RJ 

01.04630-6  LUIZ GUSTAVO PRIMON 6100861241-RS 

01.04594-6  LUIZ MENEGHEL BETTIOL 1730378-SC 

01.04523-7  LUIZA OLIVEIRA GUEDES 12120464-MG 

01.04465-6  MANOEL FERNANDO DE SOUZA FERRAZ 158532193-SP 

01.04458-3  MANOELA SALIS GUAZZELLI 1065779298-RS 

01.04459-1  MANUEL SOUZA VIEIRA 448469910-BA 

01.04464-8  MANUELLA CARDOSO BEZERRA 2001010178391-CE 

01.04475-3  MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO 338561572-SP 

01.04527-0  MARCELA TERUEL ROQUE LOMBA 289034681-SP 

01.04522-9  MARCELLO RENNO DE SIQUEIRA ANTUNES 1100827243-RS 

01.04540-7  MARCELO AUGUSTO DE PAULA 412197261-SP 

01.04521-0  MARCELO CARVALHO BERARDO 11447845-MG 

01.04513-0  MARCELO CLEMENTINO 336407890-SP 

01.05055-9  MARCELO DE AMORIM SALES 15186873-MT 

01.05474-0  MARCELO LESSA DA SILVA 79153243-RJ 

01.05448-1  MARCELO SOUSA NEVES 232116684-SP 

01.05524-0  MARCIA DE SOUZA YAMACHITA DA SILVA 141841357-SP 

01.05520-8  MARCIA ROSALIA SCHWARZER 2045283724-RS 

01.05491-0  MARCIELLY GARCIA 90506056-PR 

01.05498-8  MARCIO HENRIQUE MORAIS 18554521X-SP 

01.05386-8  MARCIO VILANI DA SILVA 28377957-SP 

01.05353-1  MARCO ANTONIO PEDRAZZI VALENTINI 4076560319-RS 

01.05362-0  MARCO AURELIO GONCALVES 10518645-MG 

01.05427-9  MARCOS CLARO DA SILVA 448303905-SP 

01.05431-7  MARCOS EUCLESIO LEAL 1723523-DF 

01.05432-5  MARCOS IRIGON DE IRIGON 3055083971-RS 

01.05392-2  MARCOS PASCOLAT 20296429-PR 

01.05401-5  MARCOS SCHLICKMANN ALBERTON 5098050-SC 

01.05403-1  MARCOS SOUSA E SILVA 838707-DF 

01.05405-8  MARCOS VINICIUS PACHECO AGUIAR 325739973-SP 

01.05409-0  MARCUS JARDIM DA SILVA 2956406-SC 

01.05643-3  MARCUS VINICIUS TAVARES 41007911X-SP 

01.05551-8  MARIA LUISA DUARTE XAVIER 280007401-SP 



  

01.05552-6  MARIA LUZIA DA FONSECA 136332705-SP 

01.05561-5  MARIA PAULA BITTANTE DE OLIVEIRA 323083572-SP 

01.05535-6  MARIANA BELO RODRIGUES 340084479-SP 

01.05578-0  MARIANA LAURIA JANSEN DE MELLO E ASSIS GONCALVES 117435412-RJ 

01.05613-1  MARIANA UNDICIATTI BARBIERI SANTOS 309017403-SP 

01.05591-7  MARIANA VIDA PIEDADE 434857129-SP 

01.05586-0  MARINA ARAUJO CAMPOS 13190753-MG 

01.05587-9  MARINA CORDEIRO MATOSO 13961191-MG 

01.05107-5  MARINA MARIA FIORESE PHILIPPI 5650575-SC 

01.05111-3  MARISE DORNELLES BREA 4024504773-RS 

01.05086-9  MARIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA 176027294-SP 

01.05101-6  MARJORIE OKAMURA 349302157-SP 

01.05098-2  MARVIO FRANCISCO DOURADO BARBOSA 114331929-RJ 

01.05099-0  MATEUS AFONSO VIDO DA SILVA 30174662X-SP 

01.05152-0  MATHEUS FARIA CARNEIRO 11630052-MG 

01.05159-8  MATHEUS SILVA DE FREITAS 9059369307-RS 

01.05163-6  MAURA MARCOLINO 203518421-SP 

01.05156-3  MAURICIO DA SILVA LOPES FILHO 1878719-DF 

01.05004-4  MICHELE VILELA BULGARELI 299847986-SP 

01.05007-9  MICHELLE ALMEIDA DREHER 17655943-MT 

01.05010-9  MICHELLE ATHAYDE BAGDONAS 10807302-MG 

01.05067-2  MILENA MUNERO PREDEBON 1084677218-RS 

01.05045-1  MIN KYUN KIM 548525596-SP 

01.05054-0  MOACYR PETROCELLI DE AVILA RIBEIRO 447699532-SP 

01.05261-6  MYRTIS PENHA CORREA 7021838532-RS 

01.05271-3  NAJLA A ASSAD DE MORAIS 13383470-MG 

01.05333-7  NATHALIA CRISTINE OLIVEIRA 434977792-SP 

01.05346-9  NATHALIA DA MOTA DIAS MG11356032-MG 

01.05323-0  NETHANYA SINYA SANTOS CAVALCANTE 2630433-PI 

01.05198-9  NILTON VIEIRA LESSA 69482503-RJ 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

01.05210-1  NUBIA GANDOLINA MARTINEZ 280097888-SP 

01.05211-0  NUBIA MARA PEREIRA BARBOSA 4961962-GO 

01.05189-0  ORLANDO CESAR SANCHEZ 182405084-SP 

01.05252-7  OSWALDO SHUSSAKU ISOBE 14761-GO 

01.05214-4  OTONIEL ROBERTO DOS SANTOS 278914020-SP 

01.05219-5  PABLO LUIZ TORRES SOARES DE OLIVEIRA 21375602X-SP 

01.03321-2  PATRICIA BARANDA 120965OAB-RJ 

01.03319-0  PATRICIA DO CARMO ZACURA 33027448X-SP 

01.03303-4  PATRICIA PEREIRA LIMA 329794590-SP 

01.03305-0  PATRICIA SILVA DE ALMEIDA 8045043182-RS 

01.03348-4  PAULO ALOISIO WEBER 1018881928-RS 

01.03213-5  PAULO ISOLDI MARCOS DOS SANTOS 300909470-SP 

01.03215-1  PAULO JOSE LEONESI MALUF 12601298-MG 

01.03261-5  PAULO ROBERTO MARZINOTI 290190654-SP 

01.03292-5  PAULO SERGIO GARCIA DE SOUZA 519076-GO 

01.03286-0  PAULO SILVA DA COSTA 28372379-SP 

01.03256-9  PEDRO ALVES DE SOUSA 363834904-SP 

01.03258-5  PEDRO BORBA LOPES 432246277-SP 

01.03270-4  PEDRO HENRIQUE ISHIBASHI 351338202-SP 

01.03387-5  PEDRO HENRIQUE MARTINS BRAGATTO 330171525-SP 

01.03364-6  PEDRO HENRIQUE SIGNORELLI GROHMANN 437330667-SP 

01.03503-7  PEDRO IVO SILVA SANTOS 14419246-MT 

01.03515-0  PEDRO SANTANA DE SOUSA 384044-DF 

01.03521-5  PRISCILLA MARINO OLIVEIRA MATOS 338979165-SP 

01.03528-2  RAFAEL ANTONIO CASTRO MARQUES 1061678213-RS 

01.03402-2  RAFAEL SUSIN 57637863X-SP 

01.03439-1  RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL 2363898-PI 

01.03452-9  RAFAELA WILDNER DE MEDEIROS 4541011-SC 

01.03470-7  RAISSA PEIXOTO FLEMING 1549131-MS 

01.03431-6  RAPHAEL ABS MUSA DE LEMOS 478559094-SP 

01.03436-7  RAPHAEL CAVALCANTE REZEK 1669250-MS 

01.03451-0  RAPHAEL GONDIM MACHADO LIMA 417638486-SP 

01.03445-6  RAPHAEL SOUTO POCOL 277865116-SP 

01.03446-4  RAPHAELA AMOROSO 254243277-SP 

01.03009-4  RENATA ALCANTARA CATAPANI 287796152-SP 

01.03021-3  RENATA FARIA DE CARVALHO TEIXEIRA 10608619-MG 

01.02990-8  RENATA RAMOS CARRARA 21518032X-SP 

01.03002-7  RENATO DE CARVALHO AYRES 309880-TO 

01.03003-5  RENATO FABIANO GRANDISOLI 29021877-SP 

01.02919-3  RENATO FONSECA MARINHO 9308362-MG 



  

01.02878-2  RENATO JOSE TOMAZ 279857834-SP 

01.02880-4  RENATO LUIS BENUCCI 91586902-SP 

01.02891-0  RENATO SILVA HYPOLITO 202606778-RJ 

01.02865-0  RICARDO AUGUSTO SILVA GIMENEZ 445242590-SP 

01.02871-5  RICARDO BRAVO M8925212-MG 

01.02931-2  RICARDO HENRIQUE ALVARENGA CUNHA 33230047X-SP 

01.02928-2  RICARDO LIMA CAIXETA 14167579-MG 

01.02896-0  RICARDO MOUTA GUIMARAES ESCANUELA 414577899-SP 

01.02915-0  RICARDO RIGOTTI ALICE 61261400-PR 

01.03156-2  ROBERTA DE FARIAS FEITOSA 580053441-SP 

01.03140-6  ROBERTO DE OLIVEIRA GONCALVES 292696887-SP 

01.03198-8  RODOLFO BARBOSA BORGES 390244004-SP 

01.03166-0  RODRIGO BARBOSA OLIVEIRA E SILVA 25501823-SP 

01.03167-8  RODRIGO BOTTENE LEOPOLDINO ALVES 235445447-SP 

01.03169-4  RODRIGO CANEVASSI MURAKAMI 481246174-SP 

01.03055-8  RODRIGO FARIAS BORGES 1064497959-RS 

01.03070-1  RODRIGO LELIS LOPES 306019346-SP 

01.03030-2  RODRIGO OLIVERIO DE DEUS 25971592X-SP 

01.03043-4  RODRIGO PACHECO FERNANDES 296770000-SP 

01.03048-5  RODRIGO PIMENTA DE LIMA HORTA 289561309-SP 

01.03083-3  RODRIGO RAGE FERRO 202000527-RJ 

01.03096-5  RODRIGO TEIXEIRA CINTRA FREIRE DA SILVA 335149510-SP 

01.04031-6  ROSANE RODRIGUES ROSA FERNANDES 281404021-SP 

01.04027-8  ROSANGELA SOARES DE ASSIS 4137195780-MG 

01.04084-7  ROSILENE APARECIDA DE LIMA MAIA 263261335-SP 

01.04089-8  ROTHER CRISTIANO BUCINELLI 347249656-SP 

01.04074-0  SAMUEL LUCAS FERREIRA NUNES 8739050-MG 

01.03929-6  SAULO DE OLIVEIRA SALVADOR JUNIOR 459985978-SP 

01.03975-0  SIDNEI DA SILVA PERFEITO 1048428311-RS 

01.03985-7  SILMAR MARIANO DOS ANJOS 728247-MS 

01.04217-3  SILVESTRE GOMES DOS ANJOS 443750009-BA 

01.04223-8  SILVIA HELENA FURQUIM DE ALMEIDA VILAR FEITOSA 256983331-SP 

01.04228-9  SILVIA RESENDE TAVARES 11161597-MG 

01.04200-9  SIMONE WEIL WERTHEIM 449403531-SP 

01.04203-3  SINARA IEDA PIZZA 428180218-SP 

01.04131-2  TAISA SILVA DIAS FREZZA 327464501-SP 

01.04134-7  TALITA CAMARGO BARBOSA 342939427-SP 

01.04099-5  TARCILAINE AMBROSIO WENSING 388323449-SP 

01.04152-5  TATIANA KAPULSKI 198814987-SP 

01.04154-1  THAIS HELENA KONDO DE BRITO 304229854-SP 

01.03899-0  THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES 19385838-MT 

01.03697-1  THIAGO AMORIM BARCELOS 20705671-MG 

01.03663-7  THIAGO HUYSMANS 422370435-SP 

01.03670-0  THIEGO JORDAO RIBEIRO MELO 2370238-SP 

01.03674-2  THOMAS NOSCH GONCALVES 331766954-SP 

01.03724-2  TIAGO ELIAS BARELLI 436894725-SP 

01.03725-0  TIAGO GUAGLIARIELLO 5073802505-RS 

01.03734-0  TIAGO VILA GUIMARAES 443230274-SP 

01.03735-8  TICIANA GONCALVES PEREIRA PIRES 202297230-RJ 

01.03718-8  VALDEVIR ROBERTO ZANARDI 9216291-SP 

01.03587-8  VALERIA DE VICENTE RUFATO 282839197-SP 

01.03568-1  VALUSSE GOIS TORRES 264141465-SP 

01.03580-0  VANESSA BUENO SAMPAIO 76473510-PR 

01.03637-8  VANESSA SOARES SASSO 299059789-SP 

01.03613-0  VICENTE ZANCAN FRANTZ 2070586033-RS 

01.03614-9  VICTOR ALEXANDRE GODOY FALAVINHA 521034267-SP 

01.03621-1  VICTOR FROIS RODRIGUES 8601528-MG 

01.03622-0  VICTOR FURLAN SABBAG 358638987-SP 

01.03623-8  VICTOR HUGO BARBOZA CHALUB 502682024-SP 

01.03766-8  VICTOR PINA BASTOS 212848337-RJ 

01.03588-6  VILSO PIAS JUNIOR 2040336378-RS 

01.03721-8  VINCENZO PAPARIELLO JUNIOR 32022-DF 

01.03864-8  VINICIUS ESTANISLAU DE OLIVEIRA 12577380-MG 

01.03868-0  VINICIUS MAGON NORDI 421866913-SP 

01.03863-0  VINICIUS TAKAHASHI 373500506-SP 

01.03835-4  VIRGILIO MAURICIO DE MATTOS BARROSO FILHO 130469890-SP 

01.03907-5  VIVIAN PEREIRA LIMA 341143595-SP 

01.03898-2  VIVIANE JACOBSEN GALACINI DEL ROVERE 285922361-SP 

01.03913-0  VIVIANE PEREIRA ROCHA 2424069-PI 

01.03916-4  VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 208302-SP 

01.03910-5  WAGNER ADALBERTO DA SILVEIRA 169900411-SP 



  

01.03775-7  WELINGTON RENA IZIDIO DA SILVA 432198702-SP 

01.03750-1  WILLIAM GREG NEDEL 5073927401-RS 

01.03820-6  WILTON CHRISTINE NETTO 28576424X-SP 

01.03793-5  YURI AMORIM DA CUNHA 1359497501-BA 

01.03795-1  YVAN GONCALVES FERREIRA 11777820-MG 
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01.01821-3  ALAN RODRIGUES 348241641-SP 

01.01901-5  ALESSANDRA RIBEIRO 292829322-SP 

01.01828-0  ALEXANDRE CARUZO 28947601X-SP 

01.01967-8  ALYNE YUMI KONNO 335276416-SP 

01.02038-2  ANA CAROLINA FANUCCI MORAES DE ALMEIDA POLETTI 326921710-SP 

01.01601-6  ANDERSON GARCIA CIRILO 24247746X-SP 

01.01593-1  ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA MG10186977-MG 

01.01572-9  ANDRE DECHICHI GROSSI 7778664-MG 

01.02112-5  ANDRE LUIZ PANCIONI 43205862X-SP 

01.01986-4  ANDRE MUNIZ DE CARVALHO BARRA 10237787-MG 

01.01695-4  ANNA CAROLINA DOS SANTOS SILVEIRA 2184254-DF 

01.01698-9  ANNA CHRISTINA ZENKNER 1088942881-RS 

01.01460-9  ARIANA GARCIA ROCHA MG11449431-MG 

01.01604-0  BENJAMIN MEDEIROS DA SILVA 584387775-SP 

01.01691-1  BRAULIO ROTHER 256979157-SP 

01.01683-0  BRUNA PERES FURQUIM DELIGI 413531570-SP 

01.01689-0  BRUNA VILHENA RIBEIRO 267818464-SP 

01.01660-1  BRUNO DE LUCA 301547129-SP 

01.01666-0  BRUNO MANGINI DE PAULA MACHADO 334948988-SP 

01.02660-7  CALEB MATHEUS RIBEIRO DE MIRANDA 354581284-SP 

01.02509-0  CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI 43773303-SP 

01.02690-9  CHARLES WILLIAN BENDLIN 5271007-SC 

01.02751-4  CINTIA ADRIANA FERREIRA DE LIMA 32142475X-SP 

01.02268-7  CLAUDIA RENATA ROHDE FISCH 1243483-MS 

01.02300-4  CLAYTON DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS 326968994-SP 

01.02220-2  DANIEL EMILIO FONTANA FRIES 577783786-SP 

01.02577-5  DANIELA CRISTINA LOBO FERREIRA 296660899-SP 

01.02295-4  DANIELE GHIROTTI BENTO DE GOES 204101463-SP 

01.02336-5  DENILSON FLORES 406002666-SP 

01.02379-9  DIEGO RODRIGUES DA SILVA 422144125-SP 

01.00371-2  ELAINE CRISTINA BUENO ALVES 18177556-SP 

01.00434-4  ELIANE BERTOCO DE LIMA 202814221-SP 

01.00418-2  ELIUD PROVEDEL MARTINS 504548839-SP 

01.00711-4  EMIL JACQUES SPPEZAPRIA CARDOSO 378039-MM 

01.00116-7  FABIO AUGUSTO ROSTON GATTI 255342020-SP 

01.00166-3  FABRICIA AIRES DA SILVA 15625435-MT 

01.00038-1  FELIPE DE MELO FRANCO 203880791-SP 

01.00039-0  FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 869994271-BA 

01.00041-1  FELIPE ESMANHOTO MATEO 437129706-SP 

01.00046-2  FERNANDA LOURES DE OLIVEIRA 13819669-MG 

01.00271-6  FERNANDO DOMINGOS CARVALHO BLASCO 326761111-SP 

01.00288-0  FERNANDO MAURO DE TOLEDO PIZA DA COSTA MAZZUTTI 278266423-SP 

01.00356-9  FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI 83387971-PR 

01.00191-4  FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL 3070340355-RS 

01.00197-3  FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO 99021017238-CE 

01.01200-2  GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO 201705043-RJ 

01.01223-1  GIOVANNA TRUFFI RINALDI DE BARROS 341671678-SP 

01.01101-4  GLADYS ANDREA FRANCISCO CALTRAM 192070162-SP 

01.01104-9  GLAUCIA DE CARVALHO SCHIMIDT 289924972-SP 

01.01085-9  GUILHERME AIACHE PEGORARO 98052437-PR 

01.01087-5  GUILHERME ALVES DOS SANTOS 63351857-PR 

01.01248-7  GUSTAVO HENRIQUE MATTOS VOLTOLINI 3977696-SC 

01.01354-8  HELENA FILGUEIRAS VIEIRA SILVA 301150436-SP 

01.01420-0  HENRIQUE ALMEIDA RIBEIRO 60180580-PR 

01.01413-7  HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI 328063344-SP 

01.01385-8  HENRIQUE RESENDE SIQUEIRA 11470275-MG 

01.01397-1  HERMES WAGNER BETETE SERRANO 436668968-SP 

01.00744-0  JEFFERSON OURIBES FLORES 9044770817-RS 

01.00793-9  JOAO BATISTA PERIGOLO 9007480-MG 

01.01013-1  JONI SALLOUM SCANDAR 341631978-SP 



  

01.00959-1  JOSE LEONARDO LACERDA DA ROCHA 990296-MT 

01.00960-5  JOSE LUCAS RODRIGUES OLGADO 335118069-SP 

01.04635-7  JULIANO BENVENUTO GUIDI 42762405-SC 

01.04714-0  KARINE MARIA FAMER ROCHA BOSELLI 509884313-SP 

01.04720-5  KATIA CRISTINA SILENCIO 356155651-SP 

01.04936-4  LARA LEMUCCHI CRUZ MOREIRA 285624003-SP 

01.04951-8  LEANDRO JOSE DA ASSUMPCAO 290819635-SP 

01.04812-0  LEONARDO SIQUEIRA DE PRETTO 229533917-SP 

01.04396-0  LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO 562791498-SP 

01.04404-4  LUANA VARZELLA MIMARY NASSARO 131281604-SP 

01.04374-9  LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS 1514143-SE 

01.04420-6  LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 

01.04314-5  LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO 295424333-SP 

01.04331-5  LUCILA PAULA CRUZ CARVALHO MG11955762-MG 

01.05446-5  MARCELO PAULA DE ALMEIDA 20523687X-SP 

01.05373-6  MARCIO MINUZZI DE MEDEIROS 3029374273-RS 

01.05352-3  MARCO ANTONIO MARQUES PARMINONDI 300865168-SP 

01.05431-7  MARCOS EUCLESIO LEAL 1723523-DF 

01.05403-1  MARCOS SOUSA E SILVA 838707-DF 

01.05405-8  MARCOS VINICIUS PACHECO AGUIAR 325739973-SP 

01.05617-4  MARIA APARECIDA CARVALHO IUNES 319642-MS 

01.05555-0  MARIA LYDIA GOMES FLORA M6921619-MG 

01.05565-8  MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA 435541274-SP 

01.05572-0  MARILIA FERREIRA DE MIRANDA 309549656-SP 

01.05577-1  MARILIA REATO DA SILVA 439706579-SP 

01.05043-5  MILTON FERNANDO LAMANAUSKAS 188181544-SP 

01.05275-6  NATALIA CRISTINA BARBOSA 341947374-SP 

01.05190-3  OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR 584531989-SP 

01.05181-4  OLGA CURIAKI MAKIYAMA SPERANDIO 35746013-PR 

01.05214-4  OTONIEL ROBERTO DOS SANTOS 278914020-SP 

01.03362-0  PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR 237340008-SP 

01.03254-2  PAULO VITOR ORLANDI DE LIMA 341015453-SP 

01.03387-5  PEDRO HENRIQUE MARTINS BRAGATTO 330171525-SP 

01.03497-9  PEDRO PAULO REINALDIN 64870165-PR 

01.03485-5  PHILIPE HOORY 57580482-RJ 

01.03558-4  PRISCILA SAFFI GOBBO 294985876-SP 

01.03535-5  RAFAEL BRUM MIRON 1054155071-RS 

01.03421-9  RAFAEL GIATTI CARNEIRO 218703624-SP 

01.03386-7  RAFAEL RICARDO GRUBER 58026859-PR 

01.03403-0  RAFAEL TARANTO MALHEIROS 124077876-RJ 

01.03431-6  RAPHAEL ABS MUSA DE LEMOS 478559094-SP 

01.03444-8  RAPHAEL RODRIGUES RIBEIRO 113654776-RJ 

01.03013-2  RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI 437220096-SP 

01.03029-9  RENATA DE OLIVEIRA BASSETTO RUIZ 279652847-SP 

01.02881-2  RENATO LUIZ DE PAULA SOUSA JUNIOR 435293539-SP 

01.02897-9  RICARDO LUIZ DE LIMA TRINDADE 1082467901-RS 

01.02914-2  RICARDO RAGE FERRO 107261943-RJ 

01.03167-8  RODRIGO BOTTENE LEOPOLDINO ALVES 235445447-SP 

01.03055-8  RODRIGO FARIAS BORGES 1064497959-RS 

01.03057-4  RODRIGO FERACINE ALVARES 303630000-SP 

01.03070-1  RODRIGO LELIS LOPES 306019346-SP 

01.03063-9  RODRIGO RODRIGUES CORREIA 509885068-SP 

01.04090-1  RUBENS FABRICIO BARBOSA 252557487-SP 

01.04139-8  TALITA SCARIOT FERRENTE 344573114-SP 

01.04118-5  TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZATO 46368400-SC 

01.03673-4  THOMAS AMERICO DE ALMEIDA ROSSI 209312853-SP 

01.03702-1  UBIRATA CARLOS PIRES 1330731-MS 

01.03870-2  VINICIUS MIRANDA FILOGONIO 7862936-MG 

01.03835-4  VIRGILIO MAURICIO DE MATTOS BARROSO FILHO 130469890-SP 

01.03819-2  YGOR RAMOS CUNHA PINHEIRO 558307826-SP 
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01.02627-5  ABNER RAFAEL DE SOUZA 415839464-SP 

01.01909-0  ADAO LUIZ RODRIGUES 2136756-DF 

01.01910-4  ADAUTO CARDOSO DINIZ 28773786X-SP 

01.01884-1  ADILSON FERRAZ DOS SANTOS 4114227-MG 

01.01917-1  ADRIANO CESAR DA SILVA ALVARES 25886378X-SP 

01.01804-3  AIRTON MOACIR NEDEL JUNIOR 6065675834-RS 



  

01.01817-5  ALAN JECE BALTAZAR 5037636312-RS 

01.01782-9  ALCIR CESAR MARTINI 69379440-SP 

01.00113-2  ALESSANDRA DOMINGUES BOSQUEIRO 347808104-SP 

01.01901-5  ALESSANDRA RIBEIRO 292829322-SP 

01.01856-6  ALEX CESNA COMINOTTO 308911775-SP 

01.02121-4  ALINE TAVARES DE ALMEIDA 423936037-SP 

01.01981-3  ALYSSON CRISTIANO PIMENTA MERLO 58532835-PR 

01.01976-7  AMANDA LEITE FREITAS 11974370-MG 

01.02028-5  AMELIA CAROLINA MACHADO BARCELOS 11972796-MG 

01.02006-4  ANA CAROLINA GONCALVES FERNANDES 12042733-MG 

01.02008-0  ANA CAROLINA MEDICI LEMOS 10956078-MG 

01.01556-7  ANA LUCIA GONCALVES RIBEIRO ELIAS 257299816-SP 

01.01594-0  ANDERSON CARLOS DA SILVA 234069739-SP 

01.01560-5  ANDERSSON ALAN DALLAGNOL 3371169-SC 

01.01563-0  ANDRE APARECIDO MARIANO 327175977-SP 

01.01559-1  ANDRE DE CARVALHO BARBOSA ALVARES MG10559113-MG 

01.01516-8  ANDRE LISBOA FABRIGA 328594519-SP 

01.02102-8  ANDRE LUIS RODRIGUES JOSE FILHO 351635531-SP 

01.02112-5  ANDRE LUIZ PANCIONI 43205862X-SP 

01.01984-8  ANDRE MACHADO DE SOUZA 50353993-SC 

01.01985-6  ANDRE MEDEIROS TOLEDO 2601069-PB 

01.01513-3  ANDRE VILLAVERDE DE ARAUJO 3591301-PI 

01.01498-6  ANDREA ELIAS DA COSTA 178418900-SP 

01.01698-9  ANNA CHRISTINA ZENKNER 1088942881-RS 

01.01709-8  ANSELMO CEZARE FILHO 449659902-SP 

01.01765-9  ANTONIO CARLOS DA SILVA 346721799-SP 

01.01771-3  ANTONIO FELIPE DE AMORIM CADETE 6406687-PE 

01.01742-0  ANTONIO JORGE FREITAS LOPES 919779-MG 

01.01750-0  ANTONIO MARCOS SILVA TRINDADE 18863028-SP 

01.01671-7  ANTONIO NUNES BELEM M5601811-MG 

01.01633-4  APARECIDA DUTRA DE BARROS QUADROS M988806-MG 

01.01428-5  ARTHUR JORGE DO VALE 532821920-SP 

01.01429-3  ARTHUR LISBOA HENRY 437620153-SP 

01.01431-5  ARTUR OSMAR NOVAES BEZERRA CAVALCANTI 5175581-PE 

01.01445-5  AYLLE DE ALMEIDA MENDES 10396111-MG 

01.01646-6  BASILIO FRANCISCO VIEIRA NEPOMUCENO 2003009050359-CE 

01.01606-7  BEATRIZ FIORAVANTE PARDO 435855591-SP 

01.01622-9  BIANCA ROLFSEN 298150062-SP 

01.01691-1  BRAULIO ROTHER 256979157-SP 

01.01672-5  BRENO GONCALVES ROCHA FREIRE 10599416-MG 

01.01683-0  BRUNA PERES FURQUIM DELIGI 413531570-SP 

01.01682-2  BRUNO AZZOLIN MEDEIROS 77746927-PR 

01.01680-6  BRUNO BATISTA GONZAGA 1352843-MS 

01.02621-6  BRUNO FELICIANO 297377929-SP 

01.02623-2  BRUNO GUSTAVO FREIRE ALVES 1524781-SE 

01.02617-8  BRUNO SIXEL BOMFIM 8972301-MG 

01.02657-7  BUENA PORTO SALGADO 2383629-TO 

01.02631-3  CAMILA CAIXETA CARDOSO 14907219-MG 

01.02640-2  CAMILA GIBBA GOMES 336181899-SP 

01.02642-9  CAMILA LEMOS DE FARIA ELIAS MG10570903-MG 

01.02644-5  CAMILA MARCELA LOURENCATO PORTELA 293017281-SP 

01.02522-8  CARINA GOULART DA SILVA 1095323828-RS 

01.02509-0  CARLOS ANTONIO CARAN BORDINI 43773303-SP 

01.02511-2  CARLOS ANTONIO POMAGERSKI JUNIOR 5084682425-RS 

01.02561-9  CARLOS EDUARDO GARCIA 329943352-SP 

01.02799-9  CARLOS HENRIQUE RAMIRES 180783038-SP 

01.02801-4  CARLOS JOSE NEIVA PEIXOTO 100001519-PR 

01.02770-0  CARLOS RODOLFO DALL AGLIO ROCHA 165194133-SP 

01.02777-8  CARMEN APARECIDA ORTOLA JORGE DE SOUZA 328461477-SP 

01.02771-9  CAROLINA BEDUSCHI KLEBIS 262957541-SP 

01.02837-5  CAROLINA DE ALVARENGA PEIXOTO DA MOTTA 442640547-SP 

01.02841-3  CAROLINE FIGUEIREDO SOARES DE ALMEIDA 333729948-SP 

01.02817-0  CASSIO DE CARVALHO LOBAO 4112482-PA 

01.02820-0  CASSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA 211722972-SP 

01.02714-0  CESAR ANTONIO PINTO ATAIDE 3594813DGPC-GO 

01.02676-3  CESAR LUIZ DAGOSTIN 1085800-SC 

01.02677-1  CESAR ROBERTO SOARES DA SILVA 326401076-SP 

01.02686-0  CHARLEINE TEIXEIRA DINEGRI 1076774031-RS 

01.02690-9  CHARLES WILLIAN BENDLIN 5271007-SC 

01.02739-5  CIBELE SCHRAMM 52077373-SC 

01.02752-2  CIBELLE MANFRON BATISTA ROSAS 70282119-PR 



  

01.02758-1  CINARA CARON MAIA MG13088496-MG 

01.02727-1  CIRO PAULINO MIRANDA GARCIA MG8456317-MG 

01.02733-6  CLARISSA DO NASCIMENTO ORTIZ JAYME 2361962-DF 

01.02251-2  CLAUDETE ARAUJO DA SILVA RODRIGUES 205378894-SP 

01.02255-5  CLAUDIA CAVALCANTE KANEKO 292912158-SP 

01.02269-5  CLAUDIA ROSA DE MEDEIROS 3960820-SC 

01.02244-0  CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 219386225-SP 

01.02312-8  CLECIO ROMERO PEREIRA 284507660-SP 

01.02277-6  CLEYTON COELHO DA SILVA 1039507-MS 

01.02282-2  CLOVIS BARROS BOTELHO NETO 65795841-PR 

01.02272-5  CLOVIS DIAS DE SOUZA 4086576438-RS 

01.02285-7  CLOVIS TENORIO CAVALCANTI NETO 6137138-PE 

01.02286-5  CLOVIS VITOR DOS SANTOS SILVA 408204291-SP 

01.02177-0  CRISTIANO DONIZETE DE FREITAS 686435-MS 

01.02181-8  CRISTIANO HENRIQUE FRANCISCO 259270751-SP 

01.02144-3  CRISTINA MENNA BARRETO PIRES 169883334-SP 

01.02145-1  CRISTINA MUNDIM MORAES OLIVEIRA 1628545-DF 

01.02152-4  DAIANA FLORES 7075508353-RS 

01.02157-5  DAISY CARLA PONCIO 2073647031-RS 

01.02220-2  DANIEL EMILIO FONTANA FRIES 577783786-SP 

01.02215-6  DANIEL GONZAGA GIMENES 266495436-SP 

01.02204-0  DANIEL LOPES DE SOUZA 451362871-SP 

01.02587-2  DANIEL POLETTO CHU 48166332-SC 

01.02590-2  DANIEL SIMINI 422183805-SP 

01.02540-6  DANIELA MARIA MOREIRA DELLA LIBERA 253011097-SP 

01.02429-9  DANIELE MICHALOWSKI COSECHEN 84945390-PR 

01.02435-3  DANIELLA DE ALMEIDA TEIXEIRA 167400009-SP 

01.02436-1  DANIELLA MOURA STEUBLE COSTA MAIA 576377715-SP 

01.02449-3  DANIELLE BORTOLOTO DA SILVA 91848392-PR 

01.02448-5  DANILO CARVALHO TAVARES 298839611-SP 

01.02478-7  DARLENE KUKI KEHL 3921254-SC 

01.02483-3  DAVI RODRIGO GASPAROTTO LUGLI 30237632X-SP 

01.02492-2  DAYANE AMIRATI 284660280-SP 

01.02462-0  DEBORA FAYAD MISQUIATI 322167772-SP 

01.02325-0  DEBORAH PIERRI 10526237-SP 

01.02363-2  DIEDER HELD SALINET 60550255-PR 

01.02367-5  DIEGO FRANCISCO 463115028-SP 

01.02371-3  DIEGO HASMANN SOUZA 331608728-SP 

01.02378-0  DIEGO PEREIRA MACHADO 5069420866-RS 

01.02379-9  DIEGO RODRIGUES DA SILVA 422144125-SP 

01.01181-2  DIEGO VIEIRA SARMENTO 2279119-PI 

01.00476-0  DIOGO LEMOS DE FARIA 10249481MG-MG 

01.00482-4  DIOGO ROBERTO VERAS MEDEIROS 6371796-PE 

01.00483-2  DIOGO SOARES CUNHA MELO 15939204-MG 

01.00486-7  DIONISIO GUIMARAES NETO 309631750-SP 

01.02468-0  DOMINGOS GUSTAVO XAVIER DE ALBUQUERQUE 6362006-PE 

01.02352-7  DOUGLAS SALLES RIZATO 277757198-SP 

01.00518-9  EDERSON ROBERTO LAGO 27735-SC 

01.00490-5  EDSON LEITE DA SILVA 339439622-SP 

01.00384-4  EDUARDO BARBOSA DE RESENDE 15512289-PC 

01.00385-2  EDUARDO BASTOS LINTZ 70793963-RJ 

01.00389-5  EDUARDO DE ABREU LIMA SOBRINHO 3016897-SE 

01.00458-1  EDUARDO H B GALATI 342800528-SP 

01.00394-1  EDUARDO MARTINES JUNIOR 77294968-SP 

01.00360-7  EDUARDO PINHEIRO STREHLER 14010214-SP 

01.00363-1  EDUARDO SOARES LINS DE CARVALHO 1018271-SE 

01.00369-0  ELAINE CHRISTINA DE LIMA PERENCINI 254170547-SP 

01.00410-7  ELDA GOUVEIA DA SILVA 546565785-SP 

01.00438-7  ELIANE JACQUELINE RIBEIRO GUIMARAES 212275707-SP 

01.00407-7  ELISA MARTINS MASSON 294814048-SP 

01.00417-4  ELISSANDRA ROBERTA TORTOLA 348752520-SP 

01.00558-8  ELIZABETH MARIA DE MOURA 12647280-PR 

01.00633-9  ELTON RODRIGUES DE SOUZA 330611823-SP 

01.00655-0  ELTON SIMAO FERREIRA 252643987-SP 

01.00680-0  ERIDELSON DO CARMO FREITAS 233389374-SP 

01.00685-1  ERIKA FEDERIZZZI CRISTALDO 267481330-SP 

01.00688-6  ERIKA KAZUMI KASHIWAGI 303804348-SP 

01.00567-7  ERVIN JULIO KLABUNDE 9069547-SP 

01.00571-5  ESTELA LUISA CARMONA TEIXEIRA 449485596-SP 

01.00577-4  ESTHEVAM LERMEN EIDT 5069848694-RS 

01.00537-5  EURICO FERRARESI 12547390-SP 



  

01.00543-0  EVANDRO DE PAULA OLIVEIRA 99136278-PR 

01.00610-0  FABIANA APARECIDA CANUTO FILGUEIRAS 111160768-RJ 

01.00114-0  FABIO AMERICO DA SILVA SANTOS 180618994-SP 

01.00117-5  FABIO BERNARDI 3157273-SC 

01.00119-1  FABIO CARLOS 4010861-SC 

01.00104-3  FABIO KOGA PETRULIO 281070520-SP 

01.00161-2  FABIO SAVIANO SAMPAIO 259227080-SP 

01.00146-9  FABRICIO PUCCI BARJA 32995443X-SP 

01.00041-1  FELIPE ESMANHOTO MATEO 437129706-SP 

01.00005-5  FELIPE MARTINS DA CRUZ NETO 13075726-MG 

01.00076-4  FERNANDA DIAS MENDES 7053801333-RS 

01.00078-0  FERNANDA FERRARINI G DA COSTA CECCONELLO 218807442-SP 

01.00048-9  FERNANDA MATOS RABELO 1291275150-BA 

01.00292-9  FERNANDO ALVES MONTANARI 284605785-SP 

01.00302-0  FERNANDO CATHARINO LOURENCO HIGINO 6354074-PE 

01.00306-2  FERNANDO CESAR PISSOLITO 307592297-SP 

01.00309-7  FERNANDO CESAR VELLOZO LUCASKI 68249490-PR 

01.00310-0  FERNANDO CEZAR LOPES CASSIONATO 344689050-SP 

01.00272-4  FERNANDO FRANCISCO ANTONIO 8202456X-SP 

01.00289-9  FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DE LACERDA GUERREIRO 210966495-RJ 

01.00281-3  FERNANDO KEUTENEDJIAN MADY 346540008-SP 

01.00284-8  FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES 815615-MT 

01.00288-0  FERNANDO MAURO DE TOLEDO PIZA DA COSTA MAZZUTTI 278266423-SP 

01.00339-9  FERNANDO PUPO MENDES 67822110-PR 

01.00349-6  FILIPE CARVALHO PEREIRA 2002001362997-AL 

01.00354-2  FILIPE VASCONCELOS SACCA 68471710-PR 

01.00315-1  FLAVIA BERNARDES DE OLIVEIRA 11163803-MG 

01.00320-8  FLAVIA GUIOTI 407276038-SP 

01.00312-7  FLAVIA REGINA MAIA TAVARES 324501559-SP 

01.00327-5  FLAVIA RODRIGUES ROMANO 434927466-SP 

01.00330-5  FLAVIA WANIS RIBEIRO DE SOUSA 2021430-DF 

01.00180-9  FLAVIO BARTOLI DA SILVA JUNIOR 5919338-SP 

01.00206-6  FLAVIO HENRIQUE DAVANZZO 30689872X-SP 

01.00221-0  FLORIANO BATISTA NETO 15578374-MG 

01.00183-3  FRANCINE OLIVEIRA QUEVEDO 278938693-SP 

01.00186-8  FRANCIS PIGNATTI DO NASCIMENTO 3713485-GO 

01.00192-2  FRANCISCO DE ASSIS MELO FILHO 341343316-SP 

01.00197-3  FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO 99021017238-CE 

01.00266-0  FRANCISCO PERUSSO DE AQUINO 327384670-SP 

01.00252-0  FRANK WENDEL CHOSSANI 320390111-SP 

01.00245-7  FREDERICO AUGUSTO PASSARELLI MENDONCA 336125446-SP 

01.00260-0  FREDERICO PADRE CARDOSO 54998964-SC 

01.00255-4  GABRIEL CURY ANDERSON 366000056-SP 

01.00224-4  GABRIEL DA COSTA BECKMAN 5337408-PA 

01.00226-0  GABRIEL DE CARVALHO LAGO 4565OAB-MA 

01.00244-9  GABRIEL MELO FERNANDES 9330656-MG 

01.00242-2  GABRIELA DE SOUZA FREITAS CARVALHO 453629593-SP 

01.01187-1  GABRIELLA CRISTINA DE LIMA SILVA 2278598-PI 

01.01201-0  GABRIELLI ZANIN QUIRINO 267480763-SP 

01.01199-5  GEOVANIA DE FREITAS VENTURIN 234065382-SP 

01.01200-2  GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO 201705043-RJ 

01.01175-8  GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO 532100128-SP 

01.01227-4  GILBERTO GERALDINO FILHO 86743540-PR 

01.01231-2  GILBERTO ZAGATTO CANELLA 433811614-SP 

01.01209-6  GIOVANI LOSI COUTINHO MENDES 65325896-PR 

01.01109-0  GLAUCO LUIZ LEITAO ROCHA 206449480-RJ 

01.01076-0  GRASIELA SCHMOLLER COSTA 4497260SC-SC 

01.01089-1  GUILHERME AUGUSTO FACCENDA 2067633095-RS 

01.01142-1  GUILHERME DE SIQUEIRA BUISSA 279438229-SP 

01.01135-9  GUILHERME MACHADO COSTA 225969555-SP 

01.01153-7  GUILHERME TORQUATO DE FIGUEIREDO VALENTE 2284599-PE 

01.01154-5  GUILHERME TRANQUILINO ROMEIRO 340613889-SP 

01.01155-3  GUILHERME VIEIRA NEGRAO 294671419-SP 

01.01134-0  GUSTAVO DE ALMEIDA SANTOS 345476591-SP 

01.01128-6  GUSTAVO FREITAS LANA 10074603-MG 

01.01248-7  GUSTAVO HENRIQUE MATTOS VOLTOLINI 3977696-SC 

01.01365-3  GUSTAVO MARTINS DE OLIVEIRA MG8636836-MG 

01.01373-4  GUSTAVO S M M SOARES 285266822-SP 

01.01340-8  HASSAN MOHAMAD TAHA 15410792-SP 

01.01354-8  HELENA FILGUEIRAS VIEIRA SILVA 301150436-SP 

01.01416-1  HELOISA RODRIGUES DOURADO 68991-RJ 



  

01.01419-6  HENRIQUE AGOSTINHO DA ROCHA 351944230-SP 

01.01420-0  HENRIQUE ALMEIDA RIBEIRO 60180580-PR 

01.01421-8  HENRIQUE BRANDAO ACCIOLY DE GUSMAO 26737359-SP 

01.01413-7  HENRIQUE MENEZES DE GOES DECANINI 328063344-SP 

01.01270-3  HILARIO MARCELO GARRIDO SILVESTRE 18871389X-SP 

01.01274-6  HORACIO EDUARDO GOMES VALE 1248578-DF 

01.01284-3  HUGO ARAUJO MONTEIRO 1857755-DF 

01.00845-5  IARA VADIRENA MEDEIROS BELMUDES SARETTA 19579853-MT 

01.00838-2  IETE FERREIRA 3671545-MG 

01.00844-7  IGOR LEMOS MUNIZ 44948520-SP 

01.01249-5  INGO FRIEBOLIN BERGEMANN 251288808-SP 

01.01251-7  INGRID NOETZOLD DE ALMEIDA 5065823791-RS 

01.01253-3  IOLANDA FRANCA NETA 15001732-MG 

01.01264-9  ISAAC DE OLIVEIRA CRUZ 30680794-SE 

01.01322-0  ISABELLE PIO ROMERA ALESSIO 426689719-SP 

01.01332-7  ISIS TATIBANA DE SOUZA GUAZZI 80329407-PR 

01.01302-5  ISMAEL MOSCON 7103237363-RS 

01.01312-2  IVAN MENDONCA DUTRA 4632618-PA 

01.01291-6  IVAN YURI HARTKE 52775003-SC 

01.00806-4  IVY HELENE LIMA PAGLIUSI 241601526-SP 

01.00810-2  IZAIAS GOMES FERRO JUNIOR 69617-MS 

01.00852-8  JANAINA FERNANDES NUNES 12654920-MG 

01.00738-6  JAQUELINE TREVIZAN 189729727-SP 

01.00749-1  JEANA PAOLA ADRIANO 4015147-SC 

01.00754-8  JEFERSON VINICIUS MARINELO 57527560-PR 

01.00715-7  JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN 1059666394-RS 

01.00723-8  JESSICA GUERRA SERRA 339686005-SP 

01.00713-0  JESSICA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 413718955-SP 

01.00801-3  JOAO ANTONIO SARTORI JUNIOR 62106344-PR 

01.00770-0  JOAO GUILHERME MACHADO ROZA 1470841-MS 

01.01003-4  JOAO LUIZ DE ALMEIDA MENDONCA NORONHA 1108628998-SP 

01.01014-0  JOAO PAULO CECHINI DA SILVA 448674117-SP 

01.01015-8  JOAO PAULO FINN 3105797-SC 

01.01017-4  JOAO PAULO JADON CHAMES 439717097-SP 

01.00991-5  JOAO PEIXOTO GARANI 583312123-SP 

01.00984-2  JOAO VICTOR DE ALMEIDA CAVALCANTI 6331017-PE 

01.00987-7  JOCARLOS TEIXEIRA 251247879-SP 

01.01000-0  JONATAN VIVIAN 5071718653-RS 

01.01065-4  JORGE RACHID HABER NETO 4595323-PA 

01.01058-1  JOSE ACACIO JULIAN 176188782-SP 

01.01056-5  JOSE ADAILDON ARRUDA DE FREITAS 247755011-SP 

01.00893-5  JOSE EDUARDO RIZZI 9753308-SP 

01.00896-0  JOSE EDUARDO ROLDAO 22211199-SP 

01.00897-8  JOSE EDUARDO SCALISE 258871167-SP 

01.00903-6  JOSE GERALDO BERTINI JUNIOR 305766223-SP 

01.00911-7  JOSE HENRIQUE PEREZ BARBOSA 425998691-SP 

01.00937-0  JOSE NUNES DA MOTA 6759907-SP 

01.00938-9  JOSE OLAVO AMARAL SILVEIRA 49467499-SP 

01.02381-0  JOSE RODOLFO STRAUTMANN AMADEU 349183661-SP 

01.04738-8  JULIANA ALVES MIRAS BARROS 25045886X-SP 

01.04808-2  JULIANA LOBATO RODRIGUES CARMO 202647590-RJ 

01.04771-0  JULIANA PECCHIO GONCALVES DO PRADO SILVA 33128352-SP 

01.04782-5  JULIANA VERDU RICO 437329264-SP 

01.04786-8  JULIANA WIESE DALLABONA 4414513-SC 

01.04670-5  JULIO BARBOSA BORGES 390245008-SP 

01.04651-9  KAREEN ZANOTTI DE MUNNO 298784798-SP 

01.04652-7  KAREN BARUFFI PAZETO 447350614-SP 

01.04691-8  KEYLER FABIO MARTINEZ DE SOUZA 459976564-SP 

01.04696-9  KLEZIA NASCIMENTO SANTOS 5802990-PE 

01.04945-3  LAISE HELENA SILVA MACEDO 42135574-RJ 

01.04904-6  LARISSA FRANCA DE ALMEIDA 435293746-SP 

01.04910-0  LAURA CUNHA ELKIS 268600417-SP 

01.04975-5  LAYLA KURBAN 40315908-SC 

01.04990-9  LAZARO DIVINO DE SOUSA 52794891-SP 

01.04968-2  LEANDRO AMANCIO DE OLIVEIRA COUTO 12290887-MG 

01.04961-5  LEANDRO UTIYAMA 305648329-SP 

01.04963-1  LEATRICE FARACO DAROS 3726937-SC 

01.04839-2  LEO YOSHIO IZIMA KUDO 290372604-SP 

01.04840-6  LEONARDO ASSIS DOS SANTOS 538MPDFT-DF 

01.04855-4  LEONARDO BERNARDES DE MELLO COIMBRA 33896504X-SP 

01.04844-9  LEONARDO BICALHO DE ABREU 11382806-MG 



  

01.04823-6  LEONARDO GOMES PEREIRA 1064955287-RS 

01.04814-7  LEONARDO LOPES NEVES 92815026-RJ 

01.04817-1  LEONARDO MASCARENHAS ROSSI 447172402-SP 

01.04812-0  LEONARDO SIQUEIRA DE PRETTO 229533917-SP 

01.04899-6  LIANA MATOZINHOS CANELLAS KLAJNBERG 552974869-SP 

01.04889-9  LIGIA PIMENTA DE MORAIS 442262991-SP 

01.04892-9  LILIAN CORNETTA 328207792-SP 

01.04867-8  LILIAN RODRIGUES CUNHA MELO 83568734-SP 

01.04861-9  LINCOLN MAX BERNARDO DE AGUIAR 369122100-SP 

01.04868-6  LISIANE FARIAS FERREIRA 3079800714-RS 

01.04657-8  LIVIA PAULA DA SILVA ANDRADE VILLARROEL 16722222-SP 

01.04396-0  LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO 562791498-SP 

01.04374-9  LUCAS CAMPOS SALMERON DANTAS 1514143-SE 

01.04377-3  LUCAS DA SILVA PERES 459721161-SP 

01.04381-1  LUCAS DOS SANTOS PAVIONE 11037709-MG 

01.04385-4  LUCAS FREIER CERON 3062923499-RS 

01.04400-1  LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA 338161107-SP 

01.04435-4  LUCAS NICOLATTI ALVES PINTO 43726614X-SP 

01.04438-9  LUCAS QUINTANILHA FURLAN 364454684-SP 

01.04445-1  LUCIA MARIA MARQUES FERREIRA 301572677-SP 

01.04429-0  LUCIANA LODETI 309888013-SP 

01.04310-2  LUCIANA REBECHI ZUIANI 437622824-SP 

01.04284-0  LUCIANO FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE 351672989-SP 

01.04299-8  LUCIANO HENRIQUE MICHELIN DOS SANTOS 25223327X-SP 

01.04366-8  LUDMILE SOARES MODANEZE 403702331-SP 

01.04324-2  LUIS CARLOS MOKARZEL JUNIOR 437335021-SP 

01.04479-6  LUIS HENRIQUE BOLSO 339260944-SP 

01.04572-5  LUIS MARCELO THEODORO DE LIMA JUNIOR 401875015-SP 

01.04588-1  LUIS RAMON ALVARES 245878865-SP 

01.04577-6  LUIS RICARDO BYKOWSKI DOS SANTOS 9025016792-RS 

01.04564-4  LUIZ FELIPE GONCALVES SANTIAGO 206002115-RJ 

01.04598-9  LUIZ FELIPE SOUZA PIMENTA DE CASTRO 70786728-RJ 

01.04630-6  LUIZ GUSTAVO PRIMON 6100861241-RS 

01.04590-3  LUIZ HENRIQUE MARIN 30744336X-SP 

01.04594-6  LUIZ MENEGHEL BETTIOL 1730378-SC 

01.04523-7  LUIZA OLIVEIRA GUEDES 12120464-MG 

01.04499-0  MAGDA LIMA MENDES 1118631-MS 

01.04464-8  MANUELLA CARDOSO BEZERRA 2001010178391-CE 

01.04456-7  MARAISA BERALDO SANCHES 420159873-SP 

01.04473-7  MARCELA ALEXANDRINO GENTIL 326254006-SP 

01.04527-0  MARCELA TERUEL ROQUE LOMBA 289034681-SP 

01.04522-9  MARCELLO RENNO DE SIQUEIRA ANTUNES 1100827243-RS 

01.04540-7  MARCELO AUGUSTO DE PAULA 412197261-SP 

01.04521-0  MARCELO CARVALHO BERARDO 11447845-MG 

01.04513-0  MARCELO CLEMENTINO 336407890-SP 

01.05055-9  MARCELO DE AMORIM SALES 15186873-MT 

01.05465-1  MARCELO GARCIA FROIO 439803457-SP 

01.05466-0  MARCELO GONCALVES TIZIANI 232898248-SP 

01.05474-0  MARCELO LESSA DA SILVA 79153243-RJ 

01.05448-1  MARCELO SOUSA NEVES 232116684-SP 

01.05455-4  MARCELO TWORKOWSKI 2095382871-RS 

01.05524-0  MARCIA DE SOUZA YAMACHITA DA SILVA 141841357-SP 

01.05520-8  MARCIA ROSALIA SCHWARZER 2045283724-RS 

01.05491-0  MARCIELLY GARCIA 90506056-PR 

01.05492-9  MARCIO ETIANE NOGUEIRA ALMENDROS DE OLIVEIRA 12022926-AM 

01.05497-0  MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI 41731048-SP 

01.05498-8  MARCIO HENRIQUE MORAIS 18554521X-SP 

01.05386-8  MARCIO VILANI DA SILVA 28377957-SP 

01.05358-2  MARCO ANTONIO COSTA E SOUZA 282432073-SP 

01.05353-1  MARCO ANTONIO PEDRAZZI VALENTINI 4076560319-RS 

01.05362-0  MARCO AURELIO GONCALVES 10518645-MG 

01.05364-7  MARCO AURELIO NORMANDO TEIXEIRA LEITE 185556784-SP 

01.05419-8  MARCOS ANTONIO MAROCCO 2657954-SC 

01.05427-9  MARCOS CLARO DA SILVA 448303905-SP 

01.05431-7  MARCOS EUCLESIO LEAL 1723523-DF 

01.05432-5  MARCOS IRIGON DE IRIGON 3055083971-RS 

01.05392-2  MARCOS PASCOLAT 20296429-PR 

01.05401-5  MARCOS SCHLICKMANN ALBERTON 5098050-SC 

01.05526-7  MARCUS VINICIUS PINTO SANTOS 7336333-MG 

01.05679-4  MARCUS VINICIUS POTENGY DE MELLO 82096199-RJ 

01.05639-5  MARCUS VINICIUS SANTANA ARAUJO 1064639-MS 



  

01.05614-0  MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA 368407-MT 

01.05673-5  MARIA GABRIELA STAUT 262984519-SP 

01.05535-6  MARIANA BELO RODRIGUES 340084479-SP 

01.05578-0  MARIANA LAURIA JANSEN DE MELLO E ASSIS GONCALVES 117435412-RJ 

01.05558-5  MARIANA MONTANHA PERCARIO 337105376-SP 

01.05608-5  MARIANE PAES GONCALVES DE SOUZA 6992096-PE 

01.05611-5  MARIANGELA DE FATIMA ARIOSI 111932-OA 

01.05574-7  MARILIA GONCALVES ROSA 42990891X-SP 

01.05111-3  MARISE DORNELLES BREA 4024504773-RS 

01.05084-2  MARISTELA SANTOS DE ARAUJO LOPES 54027321-RJ 

01.05098-2  MARVIO FRANCISCO DOURADO BARBOSA 114331929-RJ 

01.05099-0  MATEUS AFONSO VIDO DA SILVA 30174662X-SP 

01.05153-9  MATHEUS FERNANDO SCHINDLER 5077796133-RS 

01.05162-8  MATIAS GONSALES SOARES 21029122-PR 

01.05163-6  MAURA MARCOLINO 203518421-SP 

01.05156-3  MAURICIO DA SILVA LOPES FILHO 1878719-DF 

01.05002-8  MICHAEL ISOPPO COELHO 4417953-SC 

01.05004-4  MICHELE VILELA BULGARELI 299847986-SP 

01.05007-9  MICHELLE ALMEIDA DREHER 17655943-MT 

01.05075-3  MILENA CEZE GULLA HATANAKA 334982881-SP 

01.05056-7  MILTON FLAVIO CORREA FILHO 6088376601-RS 

01.05045-1  MIN KYUN KIM 548525596-SP 

01.05054-0  MOACYR PETROCELLI DE AVILA RIBEIRO 447699532-SP 

01.05281-0  MONA LISA DE AQUINO SOUZA 1839927-RN 

01.05261-6  MYRTIS PENHA CORREA 7021838532-RS 

01.05271-3  NAJLA A ASSAD DE MORAIS 13383470-MG 

01.05272-1  NATALIA BENVEGNU 4083260309-RS 

01.05326-4  NATALIA IZZO LA LUNA 338604649-SP 

01.05333-7  NATHALIA CRISTINE OLIVEIRA 434977792-SP 

01.05346-9  NATHALIA DA MOTA DIAS MG11356032-MG 

01.05334-5  NAYARA CANDOTTI SANTANA 82068821-PR 

01.05323-0  NETHANYA SINYA SANTOS CAVALCANTE 2630433-PI 

01.05319-1  NILO MACCHETTI KANAAN 21335404-SP 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

01.05211-0  NUBIA MARA PEREIRA BARBOSA 4961962-GO 

01.05178-4  NUBIA REZENDE SALOME 12845541-MG 

01.05176-8  ODAIR SILVERIO DA SILVA 77066923-SP 

01.05190-3  OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR 584531989-SP 

01.05243-8  OSVALDO APARECIDO CAZETTA 163208438-SP 

01.05252-7  OSWALDO SHUSSAKU ISOBE 14761-GO 

01.05214-4  OTONIEL ROBERTO DOS SANTOS 278914020-SP 

01.05217-9  PABLO DIAS CORTEZ 470404068-RJ 

01.03321-2  PATRICIA BARANDA 120965OAB-RJ 

01.03319-0  PATRICIA DO CARMO ZACURA 33027448X-SP 

01.03334-4  PATRICIA GASPERINI FARIA SALIBA 255693758-SP 

01.03336-0  PATRICIA KAJINO 345304706-SP 

01.03337-9  PATRICIA KLERING 1082282037-RS 

01.03303-4  PATRICIA PEREIRA LIMA 329794590-SP 

01.03373-5  PAULIANE DE SOUZA RUELA M7371012-SP 

01.03348-4  PAULO ALOISIO WEBER 1018881928-RS 

01.03213-5  PAULO ISOLDI MARCOS DOS SANTOS 300909470-SP 

01.03215-1  PAULO JOSE LEONESI MALUF 12601298-MG 

01.03225-9  PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA RUY 8759450-SP 

01.03261-5  PAULO ROBERTO MARZINOTI 290190654-SP 

01.03292-5  PAULO SERGIO GARCIA DE SOUZA 519076-GO 

01.03286-0  PAULO SILVA DA COSTA 28372379-SP 

01.03258-5  PEDRO BORBA LOPES 432246277-SP 

01.03270-4  PEDRO HENRIQUE ISHIBASHI 351338202-SP 

01.03387-5  PEDRO HENRIQUE MARTINS BRAGATTO 330171525-SP 

01.03364-6  PEDRO HENRIQUE SIGNORELLI GROHMANN 437330667-SP 

01.03499-5  PEDRO HENRIQUE SILVA AMARAL 2453572-DF 

01.03515-0  PEDRO SANTANA DE SOUSA 384044-DF 

01.03475-8  PILAR ATAIDE BRANT 13091828-MG 

01.03554-1  PRISCILLA CAMARGO ROZEGUINI 14780852-MT 

01.03521-5  PRISCILLA MARINO OLIVEIRA MATOS 338979165-SP 

01.03528-2  RAFAEL ANTONIO CASTRO MARQUES 1061678213-RS 

01.03393-0  RAFAEL MORTARI VOLGARINI 46137402X-SS 

01.03400-6  RAFAEL SPINOLA CASTRO 436668592-SP 

01.03402-2  RAFAEL SUSIN 57637863X-SP 

01.03452-9  RAFAELA WILDNER DE MEDEIROS 4541011-SC 

01.03465-0  RAFAELLA REDIVO 14844028-MT 



  

01.03431-6  RAPHAEL ABS MUSA DE LEMOS 478559094-SP 

01.03436-7  RAPHAEL CAVALCANTE REZEK 1669250-MS 

01.03451-0  RAPHAEL GONDIM MACHADO LIMA 417638486-SP 

01.02973-8  REBECA MARCHEZONI ALHO MORAES 63767980-PR 

01.03021-3  RENATA FARIA DE CARVALHO TEIXEIRA 10608619-MG 

01.03003-5  RENATO FABIANO GRANDISOLI 29021877-SP 

01.03004-3  RENATO FARTO LANA 27198661X-SP 

01.02919-3  RENATO FONSECA MARINHO 9308362-MG 

01.02891-0  RENATO SILVA HYPOLITO 202606778-RJ 

01.02858-8  RICARDO ALESSANDRO MIRANDA ZULLI 268820399-SP 

01.02865-0  RICARDO AUGUSTO SILVA GIMENEZ 445242590-SP 

01.02928-2  RICARDO LIMA CAIXETA 14167579-MG 

01.02896-0  RICARDO MOUTA GUIMARAES ESCANUELA 414577899-SP 

01.02915-0  RICARDO RIGOTTI ALICE 61261400-PR 

01.03156-2  ROBERTA DE FARIAS FEITOSA 580053441-SP 

01.03140-6  ROBERTO DE OLIVEIRA GONCALVES 292696887-SP 

01.03137-6  ROBERTO PIERALISI FAVORETO 66149048-PR 

01.03198-8  RODOLFO BARBOSA BORGES 390244004-SP 

01.03174-0  RODRIGO ANTUNES LOPES 61860002-PR 

01.03097-3  RODRIGO DE SOUZA FALCO 986982-MS 

01.03062-0  RODRIGO GONCALVES DA SILVA 282439328-SP 

01.03070-1  RODRIGO LELIS LOPES 306019346-SP 

01.03035-3  RODRIGO MARTELO 449579414-SP 

01.03030-2  RODRIGO OLIVERIO DE DEUS 25971592X-SP 

01.03043-4  RODRIGO PACHECO FERNANDES 296770000-SP 

01.03048-5  RODRIGO PIMENTA DE LIMA HORTA 289561309-SP 

01.03083-3  RODRIGO RAGE FERRO 202000527-RJ 

01.03096-5  RODRIGO TEIXEIRA CINTRA FREIRE DA SILVA 335149510-SP 

01.04031-6  ROSANE RODRIGUES ROSA FERNANDES 281404021-SP 

01.04029-4  ROSANNE ROCHA ANTONIALLI 2168134-PI 

01.04084-7  ROSILENE APARECIDA DE LIMA MAIA 263261335-SP 

01.04089-8  ROTHER CRISTIANO BUCINELLI 347249656-SP 

01.03949-0  SANDRA MARIA BARCELOS 11598965-MG 

01.03956-3  SANDRA MAZZER MARTINS 841812-RO 

01.03929-6  SAULO DE OLIVEIRA SALVADOR JUNIOR 459985978-SP 

01.03942-3  SAULO NOBUO ASHIHARA 440901716-SP 

01.03971-7  SHEYLA YVETTE CAVALCANTI RIBEIRO COUTINHO 4232670-PE 

01.03975-0  SIDNEI DA SILVA PERFEITO 1048428311-RS 

01.03985-7  SILMAR MARIANO DOS ANJOS 728247-MS 

01.04217-3  SILVESTRE GOMES DOS ANJOS 443750009-BA 

01.04210-6  SILVIA GONCALVES DO NASCIMENTO ARAUJO 790303-MS 

01.04223-8  SILVIA HELENA FURQUIM DE ALMEIDA VILAR FEITOSA 256983331-SP 

01.04228-9  SILVIA RESENDE TAVARES 11161597-MG 

01.04200-9  SIMONE WEIL WERTHEIM 449403531-SP 

01.04203-3  SINARA IEDA PIZZA 428180218-SP 

01.04128-2  TAIS PINHEIRO NE 872227-MS 

01.04129-0  TAIS SILVEIRA BORGES 4256895-GO 

01.04131-2  TAISA SILVA DIAS FREZZA 327464501-SP 

01.04134-7  TALITA CAMARGO BARBOSA 342939427-SP 

01.04137-1  TALITA KEIO PRADO SATO 341738086-SP 

01.04186-0  TATIANA MOHR 17685249-SC 

01.04169-0  TATIANE KEUNECKE BROCHADO 7098145613-RS 

01.04172-0  TELDER ANDRADE LAGE 8844195-MG 

01.04174-6  TERESA GUIMARAES TENCA 11762812-SP 

01.03899-0  THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES 19385838-MT 

01.03689-0  THIAGO CORTES REZENDE SILVEIRA 12230484-MG 

01.03670-0  THIEGO JORDAO RIBEIRO MELO 2370238-SP 

01.03674-2  THOMAS NOSCH GONCALVES 331766954-SP 

01.03734-0  TIAGO VILA GUIMARAES 443230274-SP 

01.03718-8  VALDEVIR ROBERTO ZANARDI 9216291-SP 

01.03580-0  VANESSA BUENO SAMPAIO 76473510-PR 

01.03610-6  VERUSCA ROSINA MIGOTO NUNES 26875276X-SP 

01.03613-0  VICENTE ZANCAN FRANTZ 2070586033-RS 

01.03614-9  VICTOR ALEXANDRE GODOY FALAVINHA 521034267-SP 

01.03621-1  VICTOR FROIS RODRIGUES 8601528-MG 

01.03622-0  VICTOR FURLAN SABBAG 358638987-SP 

01.03623-8  VICTOR HUGO BARBOZA CHALUB 502682024-SP 

01.03766-8  VICTOR PINA BASTOS 212848337-RJ 

01.03588-6  VILSO PIAS JUNIOR 2040336378-RS 

01.03721-8  VINCENZO PAPARIELLO JUNIOR 32022-DF 

01.03857-5  VINICIUS ALEXANDRE GODOY 55803374-PR 



  

01.03864-8  VINICIUS ESTANISLAU DE OLIVEIRA 12577380-MG 

01.03874-5  VINICIUS PELICARI GIMENES 242965027-SP 

01.03863-0  VINICIUS TAKAHASHI 373500506-SP 

01.03835-4  VIRGILIO MAURICIO DE MATTOS BARROSO FILHO 130469890-SP 

01.03847-8  VITOR EDUARDO ALVES ROSA 19897989-SP 

01.03916-4  VLADIMIR SEGALLA AFANASIEFF 208302-SP 

01.03910-5  WAGNER ADALBERTO DA SILVEIRA 169900411-SP 

01.03771-4  WASHINGTON EDUARDO BORGES 1225398-DF 

01.03775-7  WELINGTON RENA IZIDIO DA SILVA 432198702-SP 

01.03752-8  WESLEY DA FONSECA 476241741-SP 

01.03750-1  WILLIAM GREG NEDEL 5073927401-RS 

01.03755-2  WILLIAN DE FREITAS MELIM 307372243-RJ 

01.03820-6  WILTON CHRISTINE NETTO 28576424X-SP 

01.03824-9  WIRIS CARLOS LOPES M6897233-MG 

01.03793-5  YURI AMORIM DA CUNHA 1359497501-BA 

01.03795-1  YVAN GONCALVES FERREIRA 11777820-MG 
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01.01533-8  ANA PAULA DE CASTRO 339255882-SP 

01.01559-1  ANDRE DE CARVALHO BARBOSA ALVARES MG10559113-MG 

01.01516-8  ANDRE LISBOA FABRIGA 328594519-SP 

01.01996-1  ANDRE RIBEIRO FERREIRA 227581040-SP 

01.01718-7  ANGELA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA 380871464-SS 

01.01745-4  ANTONIO LUIZ MATARAZZO LISBOA SANTOS 69841160-SP 

01.01687-3  BRUNA SITTA DESERTI 34226624X-SP 

01.02561-9  CARLOS EDUARDO GARCIA 329943352-SP 

01.02841-3  CAROLINE FIGUEIREDO SOARES DE ALMEIDA 333729948-SP 

01.02686-0  CHARLEINE TEIXEIRA DINEGRI 1076774031-RS 

01.02251-2  CLAUDETE ARAUJO DA SILVA RODRIGUES 205378894-SP 

01.02255-5  CLAUDIA CAVALCANTE KANEKO 292912158-SP 

01.02577-5  DANIELA CRISTINA LOBO FERREIRA 296660899-SP 

01.02295-4  DANIELE GHIROTTI BENTO DE GOES 204101463-SP 

01.02435-3  DANIELLA DE ALMEIDA TEIXEIRA 167400009-SP 

01.02448-5  DANILO CARVALHO TAVARES 298839611-SP 

01.02483-3  DAVI RODRIGO GASPAROTTO LUGLI 30237632X-SP 

01.02492-2  DAYANE AMIRATI 284660280-SP 

01.02462-0  DEBORA FAYAD MISQUIATI 322167772-SP 

01.00493-0  EDNEY ALESSANDRO PORTALUPPI 246462164-SP 

01.00671-1  ERICA BARBOSA E SILVA 293470479-SP 

01.00555-3  EVERSON PEIXOTO DE CASTRO 563119743-SP 

01.00585-5  FABIANE QUEIROZ MATHIEL DOTTORE 435515561-SP 

01.00073-0  FERNANDA CRISTINA BUENO GRECO 295127466-SP 

01.00292-9  FERNANDO ALVES MONTANARI 284605785-SP 

01.00278-3  FERNANDO IBANEZ RIBEIRO 225733638-SP 

01.00312-7  FLAVIA REGINA MAIA TAVARES 324501559-SP 

01.00223-6  GABRIEL TARSITANO RIBEIRO 435189931-SP 

01.01199-5  GEOVANIA DE FREITAS VENTURIN 234065382-SP 

01.01218-5  GISELE RODRIGUES VALENTIM GARCIA 332724591-SP 

01.01143-0  GUILHERME FERNANDO DE SOUZA 270641452-SP 

01.01116-2  GUSTAVO BARCELLOS FARAH 278673028-SP 

01.01118-9  GUSTAVO CASAGRANDE CANHEU 183053795-SP 

01.01278-9  INES BELAGLOVIS CARRIATTI 271067366-SP 

01.01322-0  ISABELLE PIO ROMERA ALESSIO 426689719-SP 

01.00812-9  IZOLDA ANDREA DE SYLOS RIBEIRO 309081373-SP 

01.00738-6  JAQUELINE TREVIZAN 189729727-SP 

01.01042-5  JOSE AUGUSTO FERNANDES DAMANDO 197886188-SP 

01.00898-6  JOSE FERNANDO DOS SANTOS CAMPOS 79205318-SP 

01.04730-2  JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA 538387944-SP 

01.04782-5  JULIANA VERDU RICO 437329264-SP 

01.04651-9  KAREEN ZANOTTI DE MUNNO 298784798-SP 

01.04812-0  LEONARDO SIQUEIRA DE PRETTO 229533917-SP 

01.04420-6  LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 

01.04876-7  MARCELO DE OLIVEIRA SILVA 27010876-SP 

01.05466-0  MARCELO GONCALVES TIZIANI 232898248-SP 

01.05506-2  MARCIA BUENO 111942007-SP 

01.05524-0  MARCIA DE SOUZA YAMACHITA DA SILVA 141841357-SP 

01.05347-7  MARCO ANTONIO TAVELA 277147773-SP 



  

01.05432-5  MARCOS IRIGON DE IRIGON 3055083971-RS 

01.05658-1  MARGARETE CARRARO DO PRADO 508228281-SP 

01.05613-1  MARIANA UNDICIATTI BARBIERI SANTOS 309017403-SP 

01.05583-6  MARILIDIA ANDREIA DE ARAUJO ZABOTINI 30968056-SP 

01.05019-2  MAYRA ZAGO DE GOUVEIA MAIA LEIME 435322515-SP 

01.05041-9  MILTON CESAR GOMES DE AGUIAR 175566550-SP 

01.05190-3  OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR 584531989-SP 

01.05189-0  ORLANDO CESAR SANCHEZ 182405084-SP 

01.03319-0  PATRICIA DO CARMO ZACURA 33027448X-SP 

01.03334-4  PATRICIA GASPERINI FARIA SALIBA 255693758-SP 

01.03338-7  PATRICIA LEAL MUSA 535148197-SP 

01.03284-4  PAULO TIAGO PEREIRA 348735984-SP 

01.03476-6  PEDRO WALTER DE PRETTO 3768354-SP 

01.02931-2  RICARDO HENRIQUE ALVARENGA CUNHA 33230047X-SP 

01.03140-6  ROBERTO DE OLIVEIRA GONCALVES 292696887-SP 

01.04188-6  SIMONE PRAXEDES PEREIRA 331060516-SP 

01.04152-5  TATIANA KAPULSKI 198814987-SP 

01.04132-0  TATIANA REGINA CAMARGO FERNANDES 242570008-SP 

01.04183-5  THAIS FRARE FORMICI BERGAMASCO 300239361-SP 

01.04154-1  THAIS HELENA KONDO DE BRITO 304229854-SP 

01.03587-8  VALERIA DE VICENTE RUFATO 282839197-SP 

01.03898-2  VIVIANE JACOBSEN GALACINI DEL ROVERE 285922361-SP 

01.03820-6  WILTON CHRISTINE NETTO 28576424X-SP 
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01.01593-1  ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA MG10186977-MG 

01.01695-4  ANNA CAROLINA DOS SANTOS SILVEIRA 2184254-DF 

01.01460-9  ARIANA GARCIA ROCHA MG11449431-MG 

01.01689-0  BRUNA VILHENA RIBEIRO 267818464-SP 

01.02842-1  CAROLINA MOURA DE ALMEIDA BUENO 298407322-SP 

01.02751-4  CINTIA ADRIANA FERREIRA DE LIMA 32142475X-SP 

01.02212-1  DANIEL CARVALHO TAVARES 298839623-SP 

01.02399-3  DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA 9586621-SP 

01.00312-7  FLAVIA REGINA MAIA TAVARES 324501559-SP 

01.01122-7  GUILHERME BOTTA TABACH 324671301-SP 

01.01143-0  GUILHERME FERNANDO DE SOUZA 270641452-SP 

01.01385-8  HENRIQUE RESENDE SIQUEIRA 11470275-MG 

01.01322-0  ISABELLE PIO ROMERA ALESSIO 426689719-SP 

01.00812-9  IZOLDA ANDREA DE SYLOS RIBEIRO 309081373-SP 

01.04983-6  LEANDRO AUGUSTO PEIXOTO DO AMARAL 301112435-SP 

01.04812-0  LEONARDO SIQUEIRA DE PRETTO 229533917-SP 

01.04396-0  LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO 562791498-SP 

01.04420-6  LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 

01.04314-5  LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO 295424333-SP 

01.05352-3  MARCO ANTONIO MARQUES PARMINONDI 300865168-SP 

01.03362-0  PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR 237340008-SP 

01.03558-4  PRISCILA SAFFI GOBBO 294985876-SP 

01.03386-7  RAFAEL RICARDO GRUBER 58026859-PR 

01.03013-2  RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI 437220096-SP 

01.03029-9  RENATA DE OLIVEIRA BASSETTO RUIZ 279652847-SP 

01.03057-4  RODRIGO FERACINE ALVARES 303630000-SP 

01.04008-1  SERGIO AVILA DORIA MARTINS 580843233-SP 

01.04154-1  THAIS HELENA KONDO DE BRITO 304229854-SP 

 

LISTA GERAL 

 

CRITÉRIO REMOÇÃO – GRUPO 4 
 

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO 

01.01718-7  ANGELA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA 380871464-SS 

01.01460-9  ARIANA GARCIA ROCHA MG11449431-MG 

01.01666-0  BRUNO MANGINI DE PAULA MACHADO 334948988-SP 

01.02841-3  CAROLINE FIGUEIREDO SOARES DE ALMEIDA 333729948-SP 

01.02300-4  CLAYTON DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS 326968994-SP 

01.02448-5  DANILO CARVALHO TAVARES 298839611-SP 

01.00312-7  FLAVIA REGINA MAIA TAVARES 324501559-SP 

01.01143-0  GUILHERME FERNANDO DE SOUZA 270641452-SP 

01.01322-0  ISABELLE PIO ROMERA ALESSIO 426689719-SP 



  

01.00812-9  IZOLDA ANDREA DE SYLOS RIBEIRO 309081373-SP 

01.00738-6  JAQUELINE TREVIZAN 189729727-SP 

01.04730-2  JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA 538387944-SP 

01.04936-4  LARA LEMUCCHI CRUZ MOREIRA 285624003-SP 

01.04812-0  LEONARDO SIQUEIRA DE PRETTO 229533917-SP 

01.04396-0  LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO 562791498-SP 

01.04420-6  LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 

01.05352-3  MARCO ANTONIO MARQUES PARMINONDI 300865168-SP 

01.05613-1  MARIANA UNDICIATTI BARBIERI SANTOS 309017403-SP 

01.05190-3  OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR 584531989-SP 

01.03338-7  PATRICIA LEAL MUSA 535148197-SP 

01.03350-6  PAULA CECILIA DA LUZ RODRIGUES 1064856-MS 

01.03284-4  PAULO TIAGO PEREIRA 348735984-SP 

01.03476-6  PEDRO WALTER DE PRETTO 3768354-SP 

01.03013-2  RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI 437220096-SP 

01.04132-0  TATIANA REGINA CAMARGO FERNANDES 242570008-SP 

01.04154-1  THAIS HELENA KONDO DE BRITO 304229854-SP 

01.03820-6  WILTON CHRISTINE NETTO 28576424X-SP 
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01.01889-2  ADOLPHO JOSE BASTOS DA CUNHA 7983061-SP 

01.01901-5  ALESSANDRA RIBEIRO 292829322-SP 

01.02138-9  ALISON CLEBER FRANCISCO 24491221X-SP 

01.02038-2  ANA CAROLINA FANUCCI MORAES DE ALMEIDA POLETTI 326921710-SP 

01.01559-1  ANDRE DE CARVALHO BARBOSA ALVARES MG10559113-MG 

01.01516-8  ANDRE LISBOA FABRIGA 328594519-SP 

01.01489-7  ANDRESSA LEITE DE MELO 293067144-SP 

01.01718-7  ANGELA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA 380871464-SS 

01.01724-1  ANNA CAROLINA CUNHA ALVES DA COSTA 256930466-SP 

01.01748-9  ANTONIO DE FREITAS MENEZES FILHO 9114451-SP 

01.01745-4  ANTONIO LUIZ MATARAZZO LISBOA SANTOS 69841160-SP 

01.01440-4  AUGUSTO FLAVIO DOS SANTOS DALECIO 10219366-SP 

01.01685-7  BRUNA RAPHAELA BIANCHINI 478009070-SP 

01.01687-3  BRUNA SITTA DESERTI 34226624X-SP 

01.01660-1  BRUNO DE LUCA 301547129-SP 

01.02561-9  CARLOS EDUARDO GARCIA 329943352-SP 

01.02842-1  CAROLINA MOURA DE ALMEIDA BUENO 298407322-SP 

01.02841-3  CAROLINE FIGUEIREDO SOARES DE ALMEIDA 333729948-SP 

01.02686-0  CHARLEINE TEIXEIRA DINEGRI 1076774031-RS 

01.02251-2  CLAUDETE ARAUJO DA SILVA RODRIGUES 205378894-SP 

01.02255-5  CLAUDIA CAVALCANTE KANEKO 292912158-SP 

01.02300-4  CLAYTON DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS 326968994-SP 

01.02577-5  DANIELA CRISTINA LOBO FERREIRA 296660899-SP 

01.02580-5  DANIELA DOS REIS ROJA BENEVENTE 238863268-SP 

01.02295-4  DANIELE GHIROTTI BENTO DE GOES 204101463-SP 

01.02435-3  DANIELLA DE ALMEIDA TEIXEIRA 167400009-SP 

01.02448-5  DANILO CARVALHO TAVARES 298839611-SP 

01.02483-3  DAVI RODRIGO GASPAROTTO LUGLI 30237632X-SP 

01.02492-2  DAYANE AMIRATI 284660280-SP 

01.02336-5  DENILSON FLORES 406002666-SP 

01.00685-1  ERIKA FEDERIZZZI CRISTALDO 267481330-SP 

01.00688-6  ERIKA KAZUMI KASHIWAGI 303804348-SP 

01.00099-3  FABIO FONTES AMARAL 263290025-SP 

01.00107-8  FABIO MARCIDELLI PERON 6454156-PR 

01.00292-9  FERNANDO ALVES MONTANARI 284605785-SP 

01.00186-8  FRANCIS PIGNATTI DO NASCIMENTO 3713485-GO 

01.00223-6  GABRIEL TARSITANO RIBEIRO 435189931-SP 

01.01199-5  GEOVANIA DE FREITAS VENTURIN 234065382-SP 

01.01122-7  GUILHERME BOTTA TABACH 324671301-SP 

01.01143-0  GUILHERME FERNANDO DE SOUZA 270641452-SP 

01.01118-9  GUSTAVO CASAGRANDE CANHEU 183053795-SP 

01.01278-9  INES BELAGLOVIS CARRIATTI 271067366-SP 

01.01322-0  ISABELLE PIO ROMERA ALESSIO 426689719-SP 

01.01297-5  IVAN CAVALIN IGNACIO DOS SANTOS 11950599-SP 

01.00812-9  IZOLDA ANDREA DE SYLOS RIBEIRO 309081373-SP 

01.00738-6  JAQUELINE TREVIZAN 189729727-SP 

01.01042-5  JOSE AUGUSTO FERNANDES DAMANDO 197886188-SP 

01.00917-6  JOSE CARLOS SCALAMBRINI CARNEIRO 57089905-SP 



  

01.04801-5  JULIANA MARIA DO PRADO HACK DA COSTA 337879357-SP 

01.04768-0  JULIANA MARTINS DOS SANTOS 343871701-SP 

01.04775-2  JULIANA RIBEIRO DONAMARIA 336044823-SP 

01.04782-5  JULIANA VERDU RICO 437329264-SP 

01.04651-9  KAREEN ZANOTTI DE MUNNO 298784798-SP 

01.04708-6  KARINA HIGA LEAO DE CARVALHO 301726115-SP 

01.04936-4  LARA LEMUCCHI CRUZ MOREIRA 285624003-SP 

01.04812-0  LEONARDO SIQUEIRA DE PRETTO 229533917-SP 

01.04420-6  LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 

01.04327-7  LUIS CESAR PEREIRA 154146857-SP 

01.04546-6  LUTERO XAVIER ASSUNCAO 3182710X-SP 

01.04496-6  MAKELLY TORAL DE SOUZA BARREIROS 29449053X-SP 

01.04473-7  MARCELA ALEXANDRINO GENTIL 326254006-SP 

01.04513-0  MARCELO CLEMENTINO 336407890-SP 

01.04876-7  MARCELO DE OLIVEIRA SILVA 27010876-SP 

01.05466-0  MARCELO GONCALVES TIZIANI 232898248-SP 

01.05506-2  MARCIA BUENO 111942007-SP 

01.05524-0  MARCIA DE SOUZA YAMACHITA DA SILVA 141841357-SP 

01.05382-5  MARCIO RODRIGUES GAMA 286945563-SP 

01.05386-8  MARCIO VILANI DA SILVA 28377957-SP 

01.05347-7  MARCO ANTONIO TAVELA 277147773-SP 

01.05432-5  MARCOS IRIGON DE IRIGON 3055083971-RS 

01.05552-6  MARIA LUZIA DA FONSECA 136332705-SP 

01.05613-1  MARIANA UNDICIATTI BARBIERI SANTOS 309017403-SP 

01.05577-1  MARILIA REATO DA SILVA 439706579-SP 

01.05158-0  MAURICIO DA PONTA JUNIOR 308922037-SP 

01.05130-0  MAURICIO TEIXEIRA DE ANDRADE 274203145-SP 

01.05068-0  MIGUEL ANGELO GARCIA 339590476-SP 

01.05041-9  MILTON CESAR GOMES DE AGUIAR 175566550-SP 

01.05197-0  NILTON SEVERIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 335587252-SP 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

01.05190-3  OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR 584531989-SP 

01.03319-0  PATRICIA DO CARMO ZACURA 33027448X-SP 

01.03334-4  PATRICIA GASPERINI FARIA SALIBA 255693758-SP 

01.03338-7  PATRICIA LEAL MUSA 535148197-SP 

01.03350-6  PAULA CECILIA DA LUZ RODRIGUES 1064856-MS 

01.03284-4  PAULO TIAGO PEREIRA 348735984-SP 

01.03262-3  PEDRO DI IULIO ILARRI 202588802-RJ 

01.03558-4  PRISCILA SAFFI GOBBO 294985876-SP 

01.03445-6  RAPHAEL SOUTO POCOL 277865116-SP 

01.02879-0  RENATO KLEBER DE ANDRADE SILVA 189717440-SP 

01.02931-2  RICARDO HENRIQUE ALVARENGA CUNHA 33230047X-SP 

01.03140-6  ROBERTO DE OLIVEIRA GONCALVES 292696887-SP 

01.03137-6  ROBERTO PIERALISI FAVORETO 66149048-PR 

01.03166-0  RODRIGO BARBOSA OLIVEIRA E SILVA 25501823-SP 

01.03075-2  ROGERIO BAENA ROSSMANN 182726915-SP 

01.04093-6  RUBENS MOTTA FILHO 6110399-SP 

01.04071-5  SAMUEL ALEM BARBIERI 177882645-SP 

01.04188-6  SIMONE PRAXEDES PEREIRA 331060516-SP 

01.04233-5  SUZANA CAMPONEZ PORTARI RODRIGUES 271138932-SP 

01.04152-5  TATIANA KAPULSKI 198814987-SP 

01.04154-1  THAIS HELENA KONDO DE BRITO 304229854-SP 

01.03707-2  THOMAZ MOURAO TIERI 226847433-SP 

01.03737-4  TICIO ARMELIN DE OLIVEIRA CALDAS 302583828-SP 

01.03587-8  VALERIA DE VICENTE RUFATO 282839197-SP 

01.03586-0  VANESSA ADRIANA GOUVEIA 303373106-SP 

01.03637-8  VANESSA SOARES SASSO 299059789-SP 

01.03898-2  VIVIANE JACOBSEN GALACINI DEL ROVERE 285922361-SP 
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01.01542-7  ANA EMILIA LOPES DE CARVALHO 293999168-SP 

01.01593-1  ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA NOGUEIRA MG10186977-MG 

01.01564-8  ANDRE ARAUJO MOTTA 279776111-SP 

01.01507-9  ANDREA SANTOS GIGLIOTTI 225484420-SP 

01.01718-7  ANGELA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA 380871464-SS 

01.01695-4  ANNA CAROLINA DOS SANTOS SILVEIRA 2184254-DF 

01.01460-9  ARIANA GARCIA ROCHA MG11449431-MG 

01.01689-0  BRUNA VILHENA RIBEIRO 267818464-SP 



  

01.01665-2  BRUNO LUIS ARCARO 302601661-SP 

01.01666-0  BRUNO MANGINI DE PAULA MACHADO 334948988-SP 

01.02842-1  CAROLINA MOURA DE ALMEIDA BUENO 298407322-SP 

01.02751-4  CINTIA ADRIANA FERREIRA DE LIMA 32142475X-SP 

01.02251-2  CLAUDETE ARAUJO DA SILVA RODRIGUES 205378894-SP 

01.02300-4  CLAYTON DE PAULA SANTOS OLIVEIRA MATOS 326968994-SP 

01.02212-1  DANIEL CARVALHO TAVARES 298839623-SP 

01.02577-5  DANIELA CRISTINA LOBO FERREIRA 296660899-SP 

01.02580-5  DANIELA DOS REIS ROJA BENEVENTE 238863268-SP 

01.02540-6  DANIELA MARIA MOREIRA DELLA LIBERA 253011097-SP 

01.02448-5  DANILO CARVALHO TAVARES 298839611-SP 

01.02336-5  DENILSON FLORES 406002666-SP 

01.02399-3  DEUSA MARA MONTEIRO DE ALMEIDA 9586621-SP 

01.02362-4  DIANA TIE TOMIYOSHI 322259836-SP 

01.00434-4  ELIANE BERTOCO DE LIMA 202814221-SP 

01.00654-1  ELKICILENE HASS BIANCARDI 81242487-SP 

01.00073-0  FERNANDA CRISTINA BUENO GRECO 295127466-SP 

01.00312-7  FLAVIA REGINA MAIA TAVARES 324501559-SP 

01.00199-0  FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA PRADO FERRAZ COSTA JUNIOR 434717666-SP 

01.01101-4  GLADYS ANDREA FRANCISCO CALTRAM 192070162-SP 

01.01122-7  GUILHERME BOTTA TABACH 324671301-SP 

01.01143-0  GUILHERME FERNANDO DE SOUZA 270641452-SP 

01.01385-8  HENRIQUE RESENDE SIQUEIRA 11470275-MG 

01.01322-0  ISABELLE PIO ROMERA ALESSIO 426689719-SP 

01.00812-9  IZOLDA ANDREA DE SYLOS RIBEIRO 309081373-SP 

01.00850-1  JANAINA DE CASSIA OLIVEIRA ZARPELON 532622388-SP 

01.01013-1  JONI SALLOUM SCANDAR 341631978-SP 

01.00923-0  JOSE CLAUDIO LOPES DA SILVA 861007370-RJ 

01.00903-6  JOSE GERALDO BERTINI JUNIOR 305766223-SP 

01.04714-0  KARINE MARIA FAMER ROCHA BOSELLI 509884313-SP 

01.04720-5  KATIA CRISTINA SILENCIO 356155651-SP 

01.04936-4  LARA LEMUCCHI CRUZ MOREIRA 285624003-SP 

01.04983-6  LEANDRO AUGUSTO PEIXOTO DO AMARAL 301112435-SP 

01.04988-7  LEANDRO DE LIMA LOPES 251707969-SP 

01.04812-0  LEONARDO SIQUEIRA DE PRETTO 229533917-SP 

01.04396-0  LORRUANE MATUSZEWSKI MACHADO 562791498-SP 

01.04404-4  LUANA VARZELLA MIMARY NASSARO 131281604-SP 

01.04409-5  LUC DA COSTA RIBEIRO 8086241-MG 

01.04420-6  LUCAS MAGALHAES DE SOUZA 405731425-SP 

01.04314-5  LUCIANE DE ARRUDA MIRANDA SIVIERO 295424333-SP 

01.04513-0  MARCELO CLEMENTINO 336407890-SP 

01.05446-5  MARCELO PAULA DE ALMEIDA 20523687X-SP 

01.05524-0  MARCIA DE SOUZA YAMACHITA DA SILVA 141841357-SP 

01.05352-3  MARCO ANTONIO MARQUES PARMINONDI 300865168-SP 

01.05613-1  MARIANA UNDICIATTI BARBIERI SANTOS 309017403-SP 

01.05572-0  MARILIA FERREIRA DE MIRANDA 309549656-SP 

01.05041-9  MILTON CESAR GOMES DE AGUIAR 175566550-SP 

01.05179-2  OLAVO PIRES DE CAMARGO FILHO 2833446984-SP 

01.05181-4  OLGA CURIAKI MAKIYAMA SPERANDIO 35746013-PR 

01.03338-7  PATRICIA LEAL MUSA 535148197-SP 

01.03362-0  PAULO ANGELO DE LIMA POSSAR 237340008-SP 

01.03284-4  PAULO TIAGO PEREIRA 348735984-SP 

01.03558-4  PRISCILA SAFFI GOBBO 294985876-SP 

01.03421-9  RAFAEL GIATTI CARNEIRO 218703624-SP 

01.03391-3  RAFAEL MERCADANTE JUNIOR 222014040-SP 

01.03386-7  RAFAEL RICARDO GRUBER 58026859-PR 

01.03013-2  RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI 437220096-SP 

01.03029-9  RENATA DE OLIVEIRA BASSETTO RUIZ 279652847-SP 

01.02906-1  RICARDO MORAES SILVA 22599186X-SP 

01.03057-4  RODRIGO FERACINE ALVARES 303630000-SP 

01.03068-0  RODRIGO JOSE MAIA BOLFARINI 241362519-SP 

01.04036-7  ROGERIO TOBIAS 18032633-SP 

01.04008-1  SERGIO AVILA DORIA MARTINS 580843233-SP 

01.04233-5  SUZANA CAMPONEZ PORTARI RODRIGUES 271138932-SP 

01.04139-8  TALITA SCARIOT FERRENTE 344573114-SP 

01.04132-0  TATIANA REGINA CAMARGO FERNANDES 242570008-SP 

01.04154-1  THAIS HELENA KONDO DE BRITO 304229854-SP 

01.03702-1  UBIRATA CARLOS PIRES 1330731-MS 

01.03587-8  VALERIA DE VICENTE RUFATO 282839197-SP 

01.03868-0  VINICIUS MAGON NORDI 421866913-SP 

01.03838-9  VIRGINIA VIANA ARRAIS 5567122-MT 



  

01.03820-6  WILTON CHRISTINE NETTO 28576424X-SP 

01.03819-2  YGOR RAMOS CUNHA PINHEIRO 558307826-SP 
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01.01559-1  ANDRE DE CARVALHO BARBOSA ALVARES MG10559113-MG 

01.02561-9  CARLOS EDUARDO GARCIA 329943352-SP 

01.02255-5  CLAUDIA CAVALCANTE KANEKO 292912158-SP 

01.02540-6  DANIELA MARIA MOREIRA DELLA LIBERA 253011097-SP 

01.02435-3  DANIELLA DE ALMEIDA TEIXEIRA 167400009-SP 

01.02483-3  DAVI RODRIGO GASPAROTTO LUGLI 30237632X-SP 

01.02492-2  DAYANE AMIRATI 284660280-SP 

01.00292-9  FERNANDO ALVES MONTANARI 284605785-SP 

01.00312-7  FLAVIA REGINA MAIA TAVARES 324501559-SP 

01.00186-8  FRANCIS PIGNATTI DO NASCIMENTO 3713485-GO 

01.01278-9  INES BELAGLOVIS CARRIATTI 271067366-SP 

01.01322-0  ISABELLE PIO ROMERA ALESSIO 426689719-SP 

01.04782-5  JULIANA VERDU RICO 437329264-SP 

01.04651-9  KAREEN ZANOTTI DE MUNNO 298784798-SP 

01.04546-6  LUTERO XAVIER ASSUNCAO 3182710X-SP 

01.05466-0  MARCELO GONCALVES TIZIANI 232898248-SP 

01.05432-5  MARCOS IRIGON DE IRIGON 3055083971-RS 

01.05201-2  NIRACI MARIA MUNARO 1008008409-RS 

01.05190-3  OLAVO FIGUEIREDO CARDOSO JUNIOR 584531989-SP 

01.03319-0  PATRICIA DO CARMO ZACURA 33027448X-SP 

01.03334-4  PATRICIA GASPERINI FARIA SALIBA 255693758-SP 

01.03140-6  ROBERTO DE OLIVEIRA GONCALVES 292696887-SP 

01.03137-6  ROBERTO PIERALISI FAVORETO 66149048-PR 

 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não se alegue desconhecimento, é expedido o presente 

edital. 
São Paulo, 10 de julho de 2014. 

(a) MARCELO MARTINS BERTHE - Desembargador Presidente da Comissão do 9º Concurso 
 

9º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE 

REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

COMUNICADO Nº 770/2014 
 
O Presidente da Comissão Examinadora do 9º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações 

de Notas e de Registro do Estado de São Paulo, Desembargador MARCELO MARTINS BERTHE, COMUNICA, para 
conhecimento geral, as datas previstas para as provas escritas e práticas do referido certame: 

 

DATAS GRUPOS 

17/08/2014 Grupo 5 

24/08/2014 Grupo 7 

31/08/2014 Grupo 1 

07/09/2014 Grupo 6 

21/09/2014 Grupo 4 

28/09/2014 Grupo 2 

19/10/2014 Grupo 3 
 

COMUNICA, AINDA, que oportunamente será publicado edital convocando os candidatos aprovados para a 2ª 
fase do certame, onde constarão os locais e os horários das provas. 
 

 
 
 
 
 


