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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE FISCAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO 
DO QUADRO DE PESSOAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – PROCON-GOIÁS 

 
JUSTIFICATIVAS DE ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE GABARITO E RESULTADOS DE RECURSOS 

Prova Objetiva 
 

1 DAS JUSTIFICATIVAS DE ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
1.1 Relação geral das justificativas de alteração/anulação de gabarito da prova objetiva. 
 
Área de Conhecimento: Conhecimentos Específicos 
Questão: 36 
Parecer: anulada. 
Justificativa: Para a questão sob análise, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, 
solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de 
fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa (art. 137, I, CF). Neste último caso, poderá haver intervenção nas 
empresas de serviços públicos ou requisição de bens (Art. 139, VI e VII, CF). A questão apresenta duas alternativas corretas: “Ambos possuem 
características de temporariedade e necessidade.” e “No estado de sítio, poderá haver ocupação e uso temporário de bens e ser viços públicos em 
casos de calamidade pública.”. Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos 
atribuídos a todos os candidatos. 
 
Área de Conhecimento: Conhecimentos Específicos 
Questão: 53 
Parecer: anulada. 
Justificativa: De fato, com a vigência da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, o artigo 3º do Código Civil foi alterado, revogando-se o inciso III, que 
passa a tratar a incapacidade absoluta para tão somente aqueles menores de 16 anos. Os seus incisos I, II e III foram, de fato, revogados, passando 
o caput a tratar da capacidade absoluta. Desta forma, a impossibilidade de expressão da vontade, por causa tanto transitória quanto permanente, 
está elencada no rol das incapacidades relativas (artigo 4º, inciso III, com redação dada pela mesma lei). Logo, hão há possibilidade de que a causa 
transitória de impossibilidade de expressão de vontade enseje a incapacidade absoluta. Por não atender às exigências propostas nos editais 
publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos a todos os candidatos. 
 
Área de Conhecimento: Conhecimentos Específicos 
Questão: 55 
Parecer: anulada. 
Justificativa: De fato, existe a exceção condicionada ao valor do imóvel. Abaixo de 30 salários mínimos o imóvel pode ser objeto de instrumento 
particular, em que pese deva ser registrada em cartório competente. Portanto, deve-se anular a questão por haver e ser permitida tal exceção à 
regra. A doutrina e a jurisprudência atuais admitem instrumento particular para imóveis de valor inferior a 30 salários mínimos, condicionando ao 
registro para validade do negócio jurídico e, também, resguardo das relações entre os negociantes e perante terceiros. Por não atender às 
exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos a todos os candidatos. 
 
1.2 Os candidatos que solicitaram alterações de gabarito em seus recursos, conforme descrito nas justificativas de alteração/anulação de gabarito, 
tiveram os recursos deferidos. Os demais recursos foram indeferidos.  
 
2 DO GABARITO DEFINITIVO 
2.1 O candidato poderá ter acesso ao seu tipo de prova acessando o endereço eletrônico http://gabarito.quadrix.org.br 
 
“X”: questão anulada. 

 
TIPO DE PROVA A 
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TIPO DE PROVA B 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

E D B B B E C E A B D E E C B D A E A B D B C A D A E E D C 
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TIPO DE PROVA C 
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http://gabarito.quadrix.org.br/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2  
 

 

3 DO RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 
3.1 Relação dos recursos deferidos pela banca examinadora na seguinte ordem: número da questão e número de inscrição em ordem crescente. 
Questão 36 
Número de inscrição: 411.01356440/2; 411.01357628/5; 411.01360896/7 
 

Questão 53 
Número de inscrição: 411.01341632/8; 411.01345775/8; 411.01348421/2; 411.01356286/3; 411.01356534/7; 411.01357628/5; 411.01360774/9; 
411.01360896/7; 411.01361034/9; 411.01361400/5; 411.01361505/1; 411.01361807/8; 411.01362033/6; 411.01362044/8; 411.01362402/1 
 

Questão 55 
Número de inscrição: 411.01346870/4; 411.01357517/9; 411.01361400/5; 411.01362033/6; 411.01362402/1 
 
3.2 Relação dos recursos indeferidos pela banca examinadora na seguinte ordem: número da questão, número de inscrição em ordem crescente 
e parecer. 
Questão 2 
Número de inscrição: 411.01345098/6; 411.01346816/0; 411.01356364/4; 411.01357640/5; 411.01361103/0; 411.01363103/8; 411.01363333/3 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 2 da prova objetiva. De fato, na estrutura sintática, “cabe ao indivíduo a 
busca por aquilo que o defina” (linhas 3 e 4), a forma verbal “cabe” (linha 4) está no singular porque concorda com o termo “busca” (linha 5), núcleo do sujeito da 
oração. Esclareça-se que, de acordo com a lei da sintaxe, a presença de preposição impede qualquer termo de ser sujeito da oração, portanto, o substantivo 
“indivíduo”, que está precedido da preposição a – “ao indivíduo” –, não pode funcionar como sujeito da oração. O termo “busca”, por sua vez, responde à pergunta 
tradicionalmente feita ao verbo da oração para se encontrar o sujeito: o que cabe ao indivíduo? A busca por aquilo que o defina, sendo o termo “busca” o núcleo do 
sujeito. 
As demais alternativas são incorretas, conforme as justificativas que se seguem: 
Embora os vocábulos “atribuído”, “indivíduo” e “mídia” sejam paroxítonos, esse fato não serve de justificativa para a acentuação gráfica deles, pois nem todas as 
palavras paroxítonas são acentuadas graficamente. O vocábulo “atribuído” é acentuado graficamente de acordo com a regra de acentuação gráfica do i tônico 
proveniente de hiato e que esteja sozinho na sílaba ou seguido de s; “indivíduo” e “mídia” são acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo. 
O emprego do acento indicativo de crase em “à vida” (linha 4) justifica-se pela regência do termo “atribuído”, e não do termo “tampouco”, e pela presença do artigo 
feminino que determina “vida”. 
Na linha 12, o deslocamento do vocábulo “apenas” para imediatamente antes de “as mercadorias” prejudicaria tanto as relações sintáticas quanto as semânticas do 
texto, pois deixaria de modificar o verbo e passaria a modificar o sintagma “as mercadorias”. 
O conector “e” (linha 12) liga, por coordenação, dois complementos do nome “valor”, e não dois complementos verbais. Esclareça-se que, na estrutura sintática 
“não possuem apenas o valor de uso e de troca” (linhas 12 e 13), só há um complemento verbal – o nome valor, ao qual se subordinam os complementos “de uso” e 
“de troca”, no caso, complementos nominais, e não verbais. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 3 
Número de inscrição: 411.01345098/6; 411.01357630/0; 411.01357640/5; 411.01362009/8; 411.01363103/8; 411.01363142/3 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 3 da prova objetiva. A substituição do termo “sígnico” (linha 37) por 
simbólico está gramaticalmente correta e de acordo com as ideias do texto. Observe-se a primeira acepção registrada no Dicionário Eletrônico Houaiss da 
língua portuguesa 2009.3 para o vocábulo ‘signo’: 
“1 sinal indicativo; símbolo  
Ex.: no olhar dela viu o s. de sua desgraça” 
Portanto, sendo “signo” considerado como sinônimo de símbolo, os termos derivados “sígnico” e simbólico são intercambiáveis. 
As demais alternativas são incorretas, conforme as justificativas que se seguem: 
1. A palavra “obsoleta” significa ultrapassada, arcaica, fora de moda (cf. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 2009.3), não podendo, portanto, ser 
substituída, sem prejuízo da coerência das ideias do texto, por equivocada. 
2. Não há relação de oposição no período que justifique a substituição de “sendo mercadoria” (linha 44) por embora seja mercadoria. 
3. O sentido da palavra “demanda” (linha 51) no texto é o da rubrica de economia: procura por bem ou serviço no mercado em determinado momento, não 
podendo, portanto, ser substituída, sem prejuízo da coerência das ideias do texto, por contestação. 
4. Embora o verbo haver esteja empregado no trecho “E sempre haverá outras oportunidades” (linhas 57 e 58) como sinônimo de existir, a substituição 
prejudicaria a correção gramatical do texto, pois o verbo existir é pessoal e, por isso, deve concordar em pessoa e número com o sujeito da oração, devendo ser 
flexionado na 3.a pessoa do plural, visto que, com a substituição proposta, o sujeito da oração seria “outras oportunidades”. 
  

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 4 
Número de inscrição: 411.01345098/6; 411.01346816/0; 411.01356364/4; 411.01363103/8 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 4 da prova objetiva. De fato, o pronome oblíquo “lhe” refere-se a 
“indivíduo” (linha 5): “lhe sirva de norte” = sirva de norte ao indivíduo. 
As demais opções são incorretas, conforme as justificativas que se seguem: 
1. O termo “o” (linha 5), destacado da estrutura sintática “cabe ao indivíduo a busca por aquilo que o defina”, é pronome oblíquo e se refere a “indivíduo”: “o defina” 
= defina o indivíduo. 
2. O termo “que” (linha 17), destacado da estrutura sintática “os objetos possuem signos que são impostos pelo sistema hegemônico”, é pronome relativo e se 
refere a “signos” (linha 18). 
3. O termo “o” (linha 26), destacado da estrutura sintática “o que faz pressupor”, é pronome demonstrativo e se refere ao fato mencionado na oração anterior (= 
fato que faz pressupor). 
4. O termo “que” (linha 33), destacado da estrutura sintática “As mercadorias, nesse contexto, são analisadas pelo signo que comunicam”, é pronome relativo e se 
refere a “signo” (linha 34). Para o entendimento das relações de subordinação entre os elementos de tal estrutura complexa, pode-se desmembrá-la em duas 
estruturas coordenadas: (i) As mercadorias, nesse contexto, são analisadas pelo signo e (ii) As mercadorias comunicam o signo. Observe-se, portanto, que, no texto 
original, o sujeito da oração “que comunicam” é elas (as mercadorias), o pronome relativo “que”, que substitui o termo “signo”, funciona como objeto direto. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
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Questão 5 
Número de inscrição: 411.01356364/4; 411.01362880/0; 411.01363137/0; 411.01364208/8 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 5 da prova objetiva. De fato, a proposta de reescrita “O mercado, 
portanto, apresenta-se como modo de dar sentido à vida, tanto moldando a personalidade dos indivíduos quanto construindo seus valores.” mantém a correção 
gramatical e a coerência do texto. 
As demais alternativas são incorretas, conforme as justificativas que se seguem: 
1. A proposta de reescrita “Dessa forma, o mercado se apresenta como uma maneira de significar à vida, moldando, tanto a personalidade dos indivíduos, como 
construindo seus valores.” prejudica a correção gramatical do texto: o verbo significar é transitivo direto, por isso não cabe o emprego do acento indicativo de crase 
em “à vida”; o emprego da vírgula após “moldando” prejudica a correção gramatical do texto pois separa indevidamente o verbo e seu complemento. 
2. A proposta de reescrita “O mercado se apresenta dessa forma: do sentido à vida à moldar a personalidade dos indivíduos e à construir seus valores.” prejudica a 
correção gramatical do texto e a coerência textual: não se emprega acento indicativo de crase antes de verbo e o termo “assim” está empregado no texto como 
conjunção conclusiva, e não como advérbio de modo. 
3. A proposta de reescrita “O mercado no entanto, apresenta-se como uma forma de sentido à vida, e molda a personalidade dos indivíduos assim como constrói 
seus valores.” prejudica a correção gramatical do texto e a coerência textual: o emprego da vírgula após “no entanto” prejudica a correção gramatical do texto pois 
separa indevidamente o sujeito e o predicado da oração; a forma verbal constrói está grafada sem o devido acento gráfico; não há relação de oposição estabelecida 
no trecho destacado do texto que justifique o emprego da expressão adversativa “no entanto”. 
4. A proposta de reescrita “O mercado, conquanto se apresente como uma forma de sentido à vida, molda a personalidade dos indivíduos e constrói seus valores.”, 
embora gramaticalmente correta, prejudica a coerência do texto, pois não há relação de concessão estabelecida no texto original que justifique o emprego da 
conjunção “conquanto”. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 6 
Número de inscrição: 411.01348428/7; 411.01356286/3; 411.01356364/4; 411.01357640/5; 411.01361014/8; 411.01361103/0; 411.01363103/8 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 6 da prova objetiva. De fato, a oração “ao se aceitar a ideia construída 
em torno do consumo como significado da existência” (linhas de 40 a 42) está corretamente classificada como adverbial com sentido temporal. Observe-se que 
a referida oração não está introduzida por conjunção porque se apresenta sob a forma reduzida, tendo a preposição “a”, em “ao se aceitar”, a função de 
conferir o sentido temporal à estrutura (ao se aceitar = quando se aceita). 
As demais opções são incorretas, conforme as justificativas que se seguem: 
1. A oração “que exaltam determinadas marcas” (linha 20) classifica-se como adjetiva restritiva, e não explicativa. Note-se que não há vírgula separando a 
oração adjetiva da anterior.  
2. A oração “já que não é a personalidade” (linha 22) classifica-se como adverbial causal, e não consecutiva. 
3. A oração “para definir aquilo” (linhas 29 e 30) classifica-se como adverbial final, e não adjetiva com sentido restritivo. 
4. A oração “se determinado produto é ou não, de fato, necessário” (linhas 35 e 36) classifica-se como substantiva subjetiva, e não como adverbial condicional. 
O vocábulo “se”, no caso em análise, não é conjunção condicional, mas conjunção integrante. Observe-se: Pouco importa isso/Isso pouco importa, em que 
“isso” = “se determinado produto é ou não, de fato, necessário”. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 7 
Número de inscrição: 411.01348428/7; 411.01357628/5; 411.01360868/3 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 7 da prova objetiva. Na alternativa, diz-se que: 
“As estimativas populacionais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do fundo de participação de estados e municípios, 
servindo também como base para diversos indicadores sociais, econômicos e demográficos.” 
 

Conforme consta no link mencionado no próprio enunciado da questão, da Agência IBGE de Notícias, portanto, do órgão federal que realiza levantamentos 
censitários no País, tal informação é perfeitamente correta. Aliás, a afirmação é praticamente idêntica à que consta no citado link, de onde foi extraído o trecho 
a seguir: “As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de 
Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei n.º 
8.443/1992 e à Lei complementar n.º 143/2013.” 
 

No que se refere à argumentação de que o conteúdo cobrado seria “matéria de atualidades”, não previsto no edital, e de que, para responder à questão, seria 
necessário conhecer a Lei n.º 8443/1992, que dispõe sobre a lei orgânica do TCU, conclui-se o seguinte: poderiam ser cobradas questões ligadas à REALIDADE 
ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS E DO BRASIL e, no tópico 9 desse item, “Atualidades 
econômicas, políticas e sociais do Brasil, especialmente do Estado de Goiás.”, assim, fica evidente que os assuntos abordados na questão se inserem 
perfeitamente nesse item/tópico; por sua vez, não seria necessário conhecimento sobre a Lei Orgânica do TCU, pois tal informação é  divulgada nos meios de 
comunicação, em especial quando o IBGE realiza o censo demográfico ou divulga suas estimativas populacionais, como se pode perceber no link 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-tem-mais-de-207-milhoes-de-habitantes-segundo-ibge.ghtml 
>. Ressalte-se, ainda, que, como o edital previa a abordagem dos temas “população” e “atualidades sociais” de Goiás e do Brasil, seria prudente consultar o site 
do IBGE, que busca informar permanentemente a sociedade do País sobre a questão populacional (<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/16131-ibge-divulga-as-estimativas-populacionais-dos-municipios-para-2017.html>). 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 8 
Número de inscrição: 411.01356364/4 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 8 da prova objetiva. A questão aborda a construção da Estrada de 
Ferro Goiás, solicitando que se assinale a alternativa que indique um fator que justificou/estimulou sua construção. No mesmo texto do enunciado, de autoria 
de Flavia Rezende Campos e Denise Vaz de Almeida, ambas da UFG, disponível em: <https://www.revistas.ufg.br>, p. 73, consta a seguinte informação: “Os 
trilhos seguiram em direção a outros Estados, como no caso de Goiás com a construção da Estrada de Ferro Goiás, ligando-se à Estrada de Ferro Mojiana, 
localizada em solo mineiro. A justificativa da construção da ferrovia estava fundamentada na posição assumida pelo estado de Goiás como região produtora e 
fornecedora de produtos agrícolas básicos para os mercados da região Sudeste.”. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
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Questão 9 
Número de inscrição: 411.01363103/8 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 9 da prova objetiva. Ocorre que o recorrente não se 
atentou para a expressão “papel apenas secundário” que aparece na alternativa (“Apesar de criada em 1967 para fomentar o desenvolvimento 
agrícola regional, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) cumpriu papel apenas secundário na modernização da 
economia e da agricultura goianas.”). A Sudeco, contrariamente, cumpriu um papel central, determinante na modernização da economia de Goiás. 
Vide Antônio José Porto Bandeira. O Estado e a modernização agrícola em Goiás: 1970-1990. Internet: < http://www.cpgls.pucgoias.edu.br>.  
 
Esses órgãos (Sudam e Sudeco), criados no final da década de 1960, cumpriram papel importante no que tange ao fomento, planejamento e à 
coordenação em nível macrorregional, ao lado de instituições financeiras de igual abrangência e de medidas adotadas no período do chamado 
milagre econômico (1968 – 1973). 
A Sudeco não teve o mesmo êxito que a Sudam e a Sudene porque não contava com a atribuição complementar de gerir recursos financeiros para 
a região centro-sul do estado de Goiás. Porém, por meio de programas especiais, de localização privilegiada e do crédito rural, alcançou índices 
econômicos relevantes no cenário regional. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 11 
Número de inscrição: 411.01361366/1 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 11 da prova objetiva. Em conformidade com a Lei n.º 10.460/1988, 
que consiste no Estatuto dos funcionários públicos civis do estado de Goiás e de suas autarquias, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo, 
de provimento efetivo ou em comissão, com denominação, função e vencimento próprios, número certo e remunerado pelos cofres públicos (art. 3). 
Exercício, como ato personalíssimo, é a efetiva entrada do funcionário em serviço público, caracterizada pela frequência e execução das atividades atribuídas ao 
cargo ou à função (art. 29). 
O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao período de estágio probatório de três anos de efetivo exercício, com o objetivo de apurar 
os requisitos necessários à sua confirmação no cargo para o qual foi nomeado (art. 39). 
Remoção é a movimentação do funcionário, a pedido ou de ofício, no quadro a que pertence, com ou sem mudança de sede, mediante preenchimento de 
claro de lotação, sem se modificar, entretanto, sua situação funcional (art. 44). 
Readaptação é a investidura do funcionário em outro cargo mais compatível com sua capacidade física ou intelectual ou quando, comprovadamente, revelar-se 
inapto para o exercício de atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo que venha ocupando, sem causa que justifique sua demissão ou 
exoneração, podendo efetivar-se de ofício ou a pedido (art. 129). 
Reversão é o retorno à atividade do funcionário aposentado por invalidez, quando insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria, dependendo 
sempre da existência de vaga (art. 124). 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 12 
Número de inscrição: 411.01362009/8 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 12 da prova objetiva. Ética e moral podem ser consideradas como 
alicerces da cidadania, ou seja, a base para a cidadania consciente e justa. Esta, por sua vez, tem, como um de seus conceitos, o exercício pleno dos direitos civis, 
sociais e políticos. Segundo Oswaldo Peregrina Rodrigues, em Cidadania, é direito, “como fundamento da República Federativa do Brasil, com o escopo de 
garantir eficácia jurídica ao Estado Social, Democrático e de Direitos, e entendendo que ‘cidadania’, na expressão de Hannah Arendt, consiste no ‘direito a ter 
direitos’, ou seja, o direito de ser titular de direitos e, por conseguinte, a garantia e a proteção de todos os direitos e de seu livre e adequado exercício. Há que se 
garantir a titularidade dos direitos e interesses, mas, também, o pleno e legítimo exercício de seus direitos e deveres jurídicos”. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 13 
Número de inscrição: 411.01362272/0; 411.01363103/8; 411.01363137/0; 411.01363142/3; 411.01364410/1 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 13 da prova objetiva. A afirmação de que, com o comando passwd, um 
usuário consegue mudar sua própria senha está correta. Segundo o autor Júlio Cezar Neves, na obra Programação Shell Linux, 10.a ed. Rio de Janeiro: Brasport, 
2015. p. 4, “o comando passwd permite a um usuário mudar sua própria senha, ou ao superusuário mudar a senha de qualquer usuário”. As demais 
alternativas encontram-se incorretas devido aos seguintes motivos: o comando password não é um comando reconhecido em Linux e o usuário root, por ser o 
administrador do sistema, consegue alterar as senhas de todos os outros usuários sem precisar de conhecer as senhas anteriores. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 14 
Número de inscrição: 411.01363103/8 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 14 da prova objetiva. A afirmação de que, após o clique no local 
indicado pela figura, a área de transferência será exibida, mostrando seu conteúdo, como, por exemplo, os textos e elementos gráficos copiados ou recortados, 
está correta. Segundo o sítio oficial da Microsoft, disponível em: <https://support.office.com/pt-br/article/Usar-a-%C3%81rea-de-Transfer%C3%AAncia-do-
Office-028903c7-66ea-4eb0-b0a1-bacdb952e3a1>, “a área de transferência do Office armazena texto e elementos gráficos que você copia ou recorta de 
qualquer lugar e permite que você cole os itens armazenados em outro arquivo do Office. Eis aqui como ele funciona em Word 2013 ou 2016. Selecione o texto 
ou os elementos gráficos que você deseja copiar e pressione Ctrl + C. Cada seleção é exibida na área de transferência, com os mais recentes na parte superior”. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
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Questão 15 
Número de inscrição: 411.01348428/7 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 15 da prova objetiva. A afirmação de que o Google Chrome possui uma 
caixa de pesquisa chamada omnibox, que apresenta o recurso de preenchimento automático, está correta. Segundo o sítio oficial do Google Chrome, disponível 
em: <https://www.google.com.br/chrome/browser/features.html#simplicity>, “é por isso que o Google Chrome só tem uma caixa: a omnibox. Lá, você pode 
pesquisar na web e navegar em sites. A omnibox tem o recurso de preenchimento automático conforme você digita e também oferece sugestões”. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 18 
Número de inscrição: 411.01357630/0; 411.01361738/6; 411.01363103/8 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 18 da prova objetiva. Dados os conjuntos A e B, a diferença entre eles é 
representada pelas expressões A – B ou pela expressão B – A. Na diferença de conjuntos, há um subconjunto cujos elementos do primeiro conjunto não 
aparecem no segundo. O conjunto A é formado pelos dias em que os tempos máximos em filas de bancos não superam 15 minutos: A = (0,15]. O conjunto B é 
formado pelos dias em que os tempos máximos em filas de bancos não superam 30 minutos: B = (0,30]. Obviamente, o conjunto A está totalmente contido no 
conjunto B. O subconjunto de dias em que o tempo máximo de espera nas filas de banco supera 15 minutos, mas não supera 30 minutos, corresponde à 
diferença B – A, ou seja, pertence a B, mas não pertence a A, o que está corretamente representado pelo diagrama lógico da alternativa correspondente ao 
gabarito. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 19 
Número de inscrição: 411.01357586/0; 411.01361014/8; 411.01361505/1; 411.01362272/0; 411.01363103/8; 411.01363137/0 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 19 da prova objetiva. A questão aborda os itens: 1. 
Estruturas lógicas; 3.1 Proposições simples e compostas; 3.2 Tabelas-verdade; e 3.3 Equivalências. Os impetrantes evidenciaram o 
desconhecimento do significado de equivalência lógica: duas proposições lógicas equivalentes têm tabelas-verdade tautológicas (todas as linhas 
com valor-verdade V) sob o símbolo da equivalência.  
 
A leitura do período simbolizado pela alternativa ~(P1 ˄ P2) → ~C é: “Se é falso que é um dia de pico e o tempo máximo de espera na fila de uma 
agência bancária não superou trinta minutos, então a agência bancária pode ser alvo de reclamação junto ao Procon”. A simples leitura desse período 
deve ser suficiente para o candidato identificar a diferença entre esse período e o do comando da questão. Como demonstração, a tabela-verdade a 
seguir ilustra a não equivalência lógica entre os períodos pelo fato de a coluna sob a equivalência não possuir somente valores-verdade V. 

 
Quanto à sugestão de alteração do gabarito para a alternativa ~C → ~P1 ˄ ~P2, a justificativa se baseia em conceito equivocado sobre equivalência 
entre proposições, ao afirmar que não há proposição lógica com o condicional (→) que seja equivalente a uma proposição lógica  com a conjunção 
(˄). A leitura do período representado pela alternativa é: “Se a agência bancária pode ser alvo de reclamação junto ao Procon, então não é um dia 
de pico e o tempo máximo de espera na fila de uma agência bancária superou trinta minutos”. Essa alternativa estaria correta se a conjunção (˄) 
fosse substituída pela disjunção exclusiva (˅). A simples leitura desse período deve ser suficiente para o candidato identificar a diferença entre esse 
período e o do comando da questão. Como demonstração, a tabela-verdade a seguir ilustra a não equivalência lógica entre os períodos pelo fato 
de a coluna sob a equivalência não possuir somente valores-verdade V. 

 
 

No que se refere à sugestão de alteração do gabarito para a alternativa P1 ˄ (P2 → C), as justificativas se baseiam em conceitos equivocados sobre 
equivalência entre proposições, ao afirmarem que não há proposição lógica com o condicional que seja equivalente a uma propos ição lógica com a 
conjunção. Os candidatos demonstraram desconhecimento das prioridades entre os conectivos lógicos (a conjunção tem prioridade sobre o 
condicional e o parêntesis altera a prioridade, obrigando o condicional a operar anteriormente à conjunção). A leitura do per íodo representado 
pela alternativa é: “É um dia de pico, e se o tempo máximo de espera na fila de uma agência bancária não superou trinta minutos então a agência 
bancária não pode ser alvo de reclamação junto ao Procon”. A simples leitura desse período deveria ser suficiente para o cand idato identificar a 
diferença entre esse período e o do comando da questão. Como demonstração, a tabela-verdade a seguir ilustra a não equivalência lógica entre os 
períodos pelo fato de a coluna sob a equivalência não possuir somente valores-verdade V. 
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No que diz respeito à sugestão de alteração do gabarito para a alternativa ~(P1 ˅ P2) ˅ C, a justificativa se baseia em conceito equivocado sobre 
equivalência entre proposições, ao afirmar que não há proposição lógica com o condicional que seja equivalente a uma proposição lógica com a 
conjunção. A leitura do período representado pela alternativa é: “Não é verdade que seja um dia de pico ou que o tempo máximo de espera na fila 
de uma agência bancária não tenha superado trinta minutos, ou a agência bancária não pode ser alvo de reclamação junto ao Procon”. A simples 
leitura desse período deveria ser suficiente para o candidato identificar a diferença entre esse período e o do comando da questão. Como 
demonstração, a tabela-verdade a seguir ilustra a não equivalência lógica entre os períodos pelo fato de a coluna sob a equivalência não possuir 
somente valores-verdade V. 

 
 

Por sua vez, a leitura do período representado pela alternativa ~( P1 ˄ P2 ˄ ~C) é: “Não é verdade que seja um dia de pico, que o tempo máximo de 
espera na fila de uma agência bancária não tenha superado trinta minutos, e que a agência bancária possa ser alvo de reclamação junto ao 
Procon”. A simples leitura desse período deveria ser suficiente para o candidato identificar a equivalência entre esse período e o do comando da 
questão. Como demonstração, a tabela-verdade a seguir ilustra a equivalência lógica entre esse período e o do comando da questão pelo fato de a 
coluna sob a equivalência possuir somente valores-verdade V. 

 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 20 
Número de inscrição: 411.01363137/0 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 20 da prova objetiva. O número de linhas de uma tabela-
verdade corresponde a 2n, em que n é o número de proposições simples distintas. Foram apresentadas três proposições simples: as duas premissas 
P1 e P2 e a conclusão C. Logo, n = 3 e, portanto, o número de linhas da tabela-verdade é 23 = 8. As combinações de valores-verdade para as 
proposições simples distintas, indicadas a seguir, explicita como sendo 8 o número de linhas na tabela-verdade: 
 

P1 P2 C 

V V V 

V V F 

V F V 

V F F 

F V V 

F V F 

F F V 

F F F 

 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 21 
Número de inscrição: 411.01360896/7 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 21 da prova objetiva. A questão trata a respeito de 
afirmações de acordo com a doutrina e o Código de Defesa do Consumidor (CDC). 
 
Está incorreta a alternativa que diz que “A relação de consumo é regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao 
fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de responsabilização subjetiva por eventual dano 
causado”.  
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre os produtos e serviços não é apenas um direito do consumidor, mas um dever 
imposto ao fornecedor, conforme se pode extrair, dentre outros (artigos 31, 46 e 52), dos seguintes enunciados normativos do Código de Defesa 
do Consumidor, in verbis:  
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em l íngua 
portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem 
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 
 
O dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil de 2002 
(art. 422) quanto no Código de Defesa do Consumidor (art. 4.º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação, que devem 
pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais.  
Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo Alcides Tomasetti Jr., a relação de consumo estaria regida pela regra caveat 
praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de 
desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado, ao passo que,  em um sistema jurídico liberal, aplica-
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se a regra inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o ônus de buscar as informações necessárias sobre o 
negócio jurídico que pretenda celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação nas declarações 
negociais de consumo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez⁄1992, p. 58).  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “A relação de consumo é regida pela regra caveat emptor (acautele-se comprador), que impõe ao 
fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico”.  
O dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil de 2002 
(art. 422) quanto no Código de Defesa do Consumidor (art. 4.º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação, que devem 
pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais. Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo 
Alcides Tomasetti Jr., a relação de consumo estaria regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma 
obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva 
por eventual dano causado, ao passo que,  em um sistema jurídico liberal, aplica-se a regra inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), 
incumbindo ao comprador o ônus de buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretenda celebrar (O objetivo de 
transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação nas declarações negociais de consumo. Revista de Direito do Consumidor. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez⁄1992, p. 58). 
 
Está correta a alternativa que diz que “O dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos da boa-fé objetiva positivada no 
CDC”.  
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre os produtos e serviços não é apenas um direito do consumidor, mas um dever 
imposto ao fornecedor, conforme se pode extrair, dentre outros (artigos 31, 46 e 52), dos seguintes enunciados normativos do Código de Defesa 
do Consumidor, in verbis:  
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 
portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem 
como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 
 
O dever de informação constitui um dos princípios consectários lógicos do princípio da boa-fé objetiva, positivado tanto no Código Civil de 2002 
(art. 422) quanto no Código de Defesa do Consumidor (art. 4.º, III), consubstanciando os deveres de probidade, lealdade e cooperação, que devem 
pautar não apenas as relações de consumo, mas todas as relações negociais.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “Os contratos que regulem as relações de consumo obrigarão os consumidores, ainda que os respectivos 
instrumentos sejam redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.  
Segundo o CDC: 
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 
alcance.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “Na relação de consumo, incumbe ao consumidor o ônus de buscar as informações necessárias sobre o 
negócio jurídico que pretenda celebrar”.  
Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo Alcides Tomasetti Jr., a relação de consumo estaria regida pela  regra caveat 
praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de 
desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado, ao passo que, em um sistema jurídico liberal, 
aplica-se a regra inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o ônus buscar as informações necessárias sobre o 
negócio jurídico que pretenda celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação nas declarações 
negociais de consumo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez⁄1992, p. 58). 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 22 
Número de inscrição: 411.01363137/0; 411.01364659/0 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 22 da prova objetiva. A questão trata sobre as cláusulas 
abusivas, segundo o CDC. 
 
Está correta a alternativa que diz que “Na venda a crédito, é assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou 
parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”. 
 O dever de informação referente ao preço na venda a crédito encontra-se regulamentado pelo art. 52 do CDC, exigindo do fornecedor clareza 
acerca do preço total dos produtos e serviços e discriminando as principais parcelas que o integram.  
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor 
deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - 
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - 
soma total a pagar, com e sem financiamento.  
§ 2.º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 
acréscimos.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “Em regra, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva invalida todo o contrato”. 
Em regra, a referida cláusula não invalida o contrato.  
Art. 51 do CDC. § 2.° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços 
de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “O consumidor é o único legitimado a requerer ao Ministério Público o ajuizamento da  competente ação 
para que seja declarada a nulidade de cláusula contratual que não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes”. 
Art. 51 do CDC.  
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§ 4.° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser 
declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre 
direitos e obrigações das partes.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “É válida a cláusula contratual relativa ao fornecimento de serviços que determine a utilização compulsória 
de arbitragem”. 
Segundo o CDC: 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: VII - determinem a 
utilização compulsória de arbitragem;  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “São anuláveis, entre outras, as cláusulas contratuais, relativas ao fornecimento de  produtos, que 
possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias”. 
Segundo o CDC: 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: XVI - possibilitem a 
renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 23 
Número de inscrição: 411.01361113/6; 411.01361738/6; 411.01363333/3 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 23 da prova objetiva. A questão trata, conforme o CDC, o que é 
permitido ao fornecedor de produtos ou serviços, sem que sua conduta seja considerada como prática abusiva. 
 
Está incorreta a alternativa que diz que “condicionar   o   fornecimento   de   um   produto   ao fornecimento de outro produto ou serviço”. 
Segundo o CDC: 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao 
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;  
 
Está correta a alternativa que diz que “proibir o ingresso, em estabelecimentos comerciais, de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade 
administrativa como máximo” 
Segundo o CDC: 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de 
serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “executar   serviços   sem   a   prévia   elaboração   de orçamento e a autorização expressa do consumidor, ressalvadas as 
decorrentes de práticas anteriores entre as partes”. 
Segundo o CDC: 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e 
autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;  
XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa 
como máximo.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “enviar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto” 
Segundo o CDC: 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, 
qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque e, ainda, 
em conformidade com os usos e costumes” 
Segundo o CDC: 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata 
medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 24 
Número de inscrição: 411.01356328/8; 411.01356433/6; 411.01360774/9; 411.01361738/6; 411.01362401/5 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 24 da prova objetiva. A questão trata a respeito da 
responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, segundo a doutrina e o CDC, e solicita a marcação da afirmação incorreta. 
 
Está correta a alternativa que diz que “Há vício de segurança quando o produto, por defeitos de projeto, fabricação ou montagem, possuir 
periculosidade superior à que dele normalmente se espera, ocasionando acidentes de consumo, como explosões e ausência de freio de 
automóveis”. 
Há vício de segurança quando o produto, por defeitos de projeto, fabricação ou montagem, possui periculosidade superior a que deles 
normalmente se espera, ocasionando acidentes de consumo que, transcendendo o simples mal (sic) funcionamento, atinjam o consumidor em 
atributos diversos de sua integridade patrimonial ou moral, como explosões, ausência de freio de automóveis, lesão advinda de air bag que não 
funciona ou que funciona mal, etc. (art. 12, §1.o, CDC). É oportuno destacar que a doutrina do Min. Herman Benjamin, de Leonardo Roscoe Bessa e 
Cláudia Lima Marques, assevera que “em matéria de proteção da saúde e segurança dos consumidores vige a noção geral da expectativa legítima. 
Isto é, a ideia de que os produtos e serviços colocados no mercado devem atender as expectativas de segurança que deles legitimamente se 
espera. As expectativas são legítimas quando, confrontadas com o estágio técnico e as condições econômicas da época, mostram-se plausíveis, 
justificadas e reais. É basicamente o desvio deste parâmetro que transforma a periculosidade inerente de um produto ou serviço em 
periculosidade adquirida” (Manual de Direito do Consumidor. 5.a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 156). A jurisprudência do STJ é no 
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sentido de que ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à 
proteção do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no AREsp 479.632⁄MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
25⁄11⁄2014, DJe 03⁄12⁄2014)  
 
Está correta a alternativa que diz que “A responsabilidade pelo fato do produto não dispensa a prova do dano e do nexo causal”. 
Ao tratar da responsabilidade pelo fato do produto, o CDC, em seu art. 12, §1.º, define que “o produto é defeituoso quando nã o oferece a 
segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I – sua apresentação; II – o 
uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi colocado em circulação”. O fabricante tem o dever de colocar no 
mercado um produto de qualidade, sendo que, se existir alguma falha, seja quanto à segurança, ou à adequação do produto em relação aos fins a 
que se destina, haverá responsabilidade do fabricante à reparação dos danos que esse produto vier a causar. Sua responsabilidade pelo fato do 
produto é objetiva e, portanto, prescinde da análise de culpa (art. 12, caput, do CDC). A esse respeito, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção 
Neves, sustentam que “no fato do produto ou defeito estão presentes outras consequências além do próprio produto, outros danos suportados 
pelo consumidor, a gerar a responsabilidade objetiva direta e imediata do fabricante (art. 12 do CDC)” (Manual de Direito do Consumidor – 
Direito Material e Processual. 6.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 190). A responsabilidade objetiva, entretanto, não dispensa a prova do dano 
e do nexo causal, conforme consignado no acórdão recorrido. 
 

Está correta a alternativa que diz que “A responsabilidade pelo fato do produto é objetiva e, portanto, prescinde da análise de culpa”. 
Ao tratar da responsabilidade pelo fato do produto, o CDC, em seu art. 12, §1.o, define que “o produto é defeituoso quando não oferece a 
segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I – sua apresentação; II – o 
uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi colocado em circulação”. O fabricante tem o dever de colocar no 
mercado um produto de qualidade, sendo que, se existir alguma falha, seja quanto à segurança, ou à adequação do produto em re lação aos fins a 
que se destina, haverá responsabilidade do fabricante à reparação dos danos que esse produto vier a causar. Sua responsabilidade pelo fato do 
produto é objetiva e, portanto, prescinde da análise de culpa (art. 12, caput, do CDC). A esse respeito, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção 
Neves sustentam que “no fato do produto ou defeito estão presentes outras consequências além do próprio produto, outros danos  suportados 
pelo consumidor, a gerar a responsabilidade objetiva direta e imediata do fabricante (art. 12 do CDC)” (Manual de Direito do Consumidor – 
Direito Material e Processual. 6.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 190).  
A responsabilidade objetiva, entretanto, não dispensa a prova do dano e do nexo causal, conforme consignado no acórdão recorrido. 
 

Está correta a alternativa que diz que “O CDC estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores  diretos, 
acabam por sofrer as consequências do acidente de consumo, sendo também chamados de bystanders”. 
Nos termos do art. 17 do Código consumerista, para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. O 
dispositivo estende o conceito de consumidor àqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabam por sofrer as consequências do 
acidente de consumo, sendo também chamados de bystanders.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “O fabricante não elide o dever de indenizar ainda que demonstre que o produto inser ido no mercado não 
possui defeito capaz de causar dano ao consumidor”. 
Na responsabilidade civil por “fato do produto” (art. 12 do CDC), o fabricante elide o dever de indenizar se demonstrar que o  produto inserido no 
mercado não possui defeito capaz de causar dano ao consumidor ou quando provar a culpa exclusiva da própria vítima (art. 12, § 3.°, II, do CDC).  
 
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, 
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre s ua utilização 
e riscos.  
§ 1.° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias 
relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em 
circulação.  
§ 2.° O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.  
§ 3.° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; 
II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 27 
Número de inscrição: 411.01345775/8 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 27 da prova objetiva. A questão trata tema referente à decadência e à 
prescrição, segundo a doutrina e o CDC. 
 
Está incorreta a alternativa que diz que “A instauração de inquérito civil, até seu encerramento, não obsta a decadência”. 
Segundo o CDC:  
Art. 26. § 2.° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta 
negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II - (Vetado). III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial iniciar-se-á no momento em que o consumidor retirar o produto da 
loja”. 
Segundo o CDC:  
Art 26. § 3.° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “A durabilidade ou não do produto ou serviço é o único critério adotado no CDC para a fixação do prazo decadencial de 
reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos ou serviços”. 
A facilidade de constatação do vício e a durabilidade ou não do produto ou serviço são os critérios adotados no Código de Defesa do Consumidor para a fixação 
do prazo decadencial de reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos ou serviços.  
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Está correta a alternativa que diz que “Quando se tratar de responsabilidade civil por vícios aparentes do produto, o prazo decadencial será de trinta dias caso 
se trate de produtos não duráveis”. 
Quando se tratar de responsabilidade civil por vícios do produto aparentes ou de fácil constatação, o prazo decadencial é de 30 ou 90 dias para a reclamação 
por parte do consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis, nos termos do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.  
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não 
duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.  
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “É imprescritível a pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço”. 
Segundo o CDC:  
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-
se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 30 
Número de inscrição: 411.01361113/6; 411.01361366/1; 411.01364659/0 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 30 da prova objetiva. A questão trata sobre ações coletivas para a 
defesa de interesses individuais homogêneos, de acordo com a doutrina e o CDC. As alternativas são justificadas de acordo com o CDC. 
 
Está incorreta a alternativa que diz que “É conferida ao Ministério Público a legitimação para atuar sempre como fiscal da lei, inclusive nas ações por ele 
ajuizadas”. 
Segundo o CDC:  
Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei.  
 
Está correta a alternativa que diz que “Excetuada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local, no foro do lugar onde ocorreu ou 
deva ocorrer o dano, quando de âmbito local”. 
Segundo o CDC:  
Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de 
responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes  
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local: I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, 
quando de âmbito local; II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do 
Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “Em caso de procedência do pedido, a condenação será individualizada para cada consumidor”. 
Segundo o CDC:  
Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “Proposta a ação, é facultativa a publicação de edital no órgão oficial a fim de que os interessados possam intervir no 
processo como litisconsortes”. 
Segundo o CDC, não é uma faculdade.  
Vejamos: Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de 
responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão 
oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por 
parte dos órgãos de defesa do consumidor.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e por seus sucessores, mas não por órgãos 
públicos como o Procon”. 
Segundo o CDC:  
Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. O 
Art. 82, III, atribui legitimação para o PROCON: Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I - o Ministério Público, II - a 
União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um 
ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 32 
Número de inscrição: 411.01361366/1; 411.01362401/5 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 32 da prova objetiva. A questão trata a respeito da defesa dos 
consumidores em juízo a título coletivo. As alternativas são justificadas de acordo com o CDC. 
 
Está incorreta a alternativa que diz que “O Ministério Público poderá exercer a defesa do consumidor em juízo, desde que sejam interesses ou direitos coletivos, 
assim entendidos, para efeitos do CDC, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria”. 
A defesa pelo MP não se limita aos direitos transindividuais. Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 
juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim 
entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 
fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 
entendidos os decorrentes de origem comum.  
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal; III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos 
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interesses e direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a 
defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. § 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo 
juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela 
relevância do bem jurídico a ser protegido.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano que incluam, entre seus fins institucionais, a defesa dos 
interesses e direitos dos consumidores, mediante expressa autorização em assembleia, são legitimadas para sua defesa em juízo”. 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Art. 82. Para os fins 
do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as 
entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e 
direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos 
interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. § 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas 
ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do 
bem jurídico a ser protegido. 
 
Está incorreta a alternativa que diz que “A União não está elencada entre os legitimados para a defesa dos consumidores em juízo a título coletivo”. 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Art. 82. Para os fins 
do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as 
entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e 
direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos 
interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. § 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas 
ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do 
bem jurídico a ser protegido.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “Em regra, nas ações coletivas para a defesa dos consumidores, haverá adiantamento de custas, emolumentos e 
honorários periciais”. 
Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.  
 
Está correta a alternativa que diz que “As entidades e os órgãos da Administração Pública especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos 
protegidos pelo CDC, como o Procon, têm legitimidade para defesa dos consumidores em juízo a título coletivo”. 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Art. 82. Para os fins 
do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as 
entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e 
direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos 
interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. § 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas 
ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do 
bem jurídico a ser protegido. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 33 
Número de inscrição: 411.01348463/7; 411.01361366/1 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 33 da prova objetiva. A questão trata sobre sanções 
administrativas impostas pelo Procon, de acordo com o CDC e a doutrina. As alternativas são justificadas de acordo com o CDC. 
 
Está incorreta a alternativa que diz que “É vedada ao Procon a análise de contratos a fim de aplicar multas e outras penalidades aos fornecedores 
de produtos ou serviços”. 
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será 
aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à 
União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não 
inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a 
substituí-lo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que constitui atribuição do Procon a análise de 
contratos e a aplicação de multas e outras penalidades, nos termos dos arts. 56 e 57 do CDC e 18 e 22 do Decreto 2.181⁄97. Nesse sentido: 
ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS 
DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES 
VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. 
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83⁄STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA 
ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7⁄STJ. [...] 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a 
Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função 
jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da 
CF). [...] 7. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa 
de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078⁄1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada 
no enunciado da Súmula 7⁄STJ. (REsp 1279622⁄MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄08⁄2015, DJe 
17⁄08⁄2015)  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “O Procon possui a atribuição legal de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços, observada 
a proporcionalidade, mediante ponderação sobre a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, 
independentemente de procedimento administrativo”. 
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será 
aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à 
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União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não 
inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a 
substituí-lo. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ATRIBUIÇÃO LEGAL DOS ÓRGÃOS DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON). PODER REGULAMENTAR E SANCIONADOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ÓRGÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AFERIR ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA POR CLÁUSULA QUE ESTA CORTE ENTENDE NÃO 
ABUSIVA. ILEGALIDADE DA SANÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE, PRETENDENDO DIRIMIR CONFLITO NA SEARA CONSUMERISTA, DETERMINA AO 
FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO. [...]  
2. Os órgãos de defesa do consumidor possuem a atribuição legal de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços sempre que houver 
infração às normas consumeristas, observada a proporcionalidade, mediante ponderação sobre a gravidade da infração, vantagem auferida e 
condição econômica do fornecedor. 3. Incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos 
contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade. Inteligência dos arts. 56 e 57 do CDC e 18 e 22 do 
Decreto 2.181⁄97. [...] 6. Recurso especial não provido. (REsp 1256998⁄GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
22⁄04⁄2014, DJe 06⁄05⁄2014)  
 
Está correta a alternativa que diz que “No âmbito da tutela dos interesses difusos e coletivos, duas das funções da multa administrativa se 
destacam: a punição do infrator in concreto e a dissuasão in abstracto de infratores potenciais”. 
Segundo a doutrina, no âmbito da tutela dos interesses difusos e coletivos, duas das funções da multa administrativa se destacam: a punição do 
infrator in concreto e a dissuasão in abstracto de infratores potenciais. Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao 
confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser 
enxergada pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei, efeito de certa "normalização" da sanção monetár ia como se fora um 
custo a mais do negócio, sobretudo diante de grandes grupos econômicos, incentivo inequívoco à reincidência e ao enfraquecimento, pela 
desmoralização, do comando legislativo. RECURSO ESPECIAL Nº 1.659.592 - MS (2016⁄0251888-4)  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “O   Procon   não   tem   atribuição   legal   para   multar instituição financeira que viole o CDC”. 
Segundo o CDC, a doutrina e a jurisprudência do STJ, a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a 
condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 
24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. COMPETÊNCIA PARA MULTAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83⁄STJ. VIOLAÇÃO DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SUMULA 7⁄STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 
FÁTICA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o PROCON tem competência para multar instituição financeira 
quando violado o CDC. Precedentes: AgRg no AREsp 384.274⁄SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26⁄11⁄2013, DJe 
4⁄2⁄2014; AgRg no Ag 1.404.888⁄SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4⁄11⁄2014, DJe 10⁄11⁄2014. (AgInt no 
AREsp 839.919⁄SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12⁄04⁄2016, DJe 19⁄04⁄2016) ADMINISTRATIVO. PODER  DE 
POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. A proteção da relação de consumo pode e deve 
ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a 
fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal. 2. 
Recurso especial não provido. (REsp 1103826⁄RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2009, DJe 
06⁄08⁄2009)  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “O Procon, por deter jurisdição e em virtude de seu poder de polícia, poderá exercer o controle de 
legalidade das cláusulas contratuais”. 
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que constitui atribuição do Procon a análise de contratos e a 
aplicação de multas e outras penalidades, nos termos dos arts. 56 e 57 do CDC e 18 e 22 do Decreto 2.181⁄97. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. 
CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO 
CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. 
CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO 
SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83⁄STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. 
SÚMULA 7⁄STJ. [...] 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por 
meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, 
mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). [...] 7 . A sanção 
administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para 
cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078⁄1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da 
Súmula 7⁄STJ. (REsp 1279622⁄MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄08⁄2015, DJe 17⁄08⁄2015) 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 34 
Número de inscrição: 411.01348463/7 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 34 da prova objetiva. A questão trata sobre a proteção contratual, 
conforme o CDC. As alternativas são justificadas de acordo com o CDC. 
 
Está correta a alternativa que diz que “A redação das cláusulas contratuais deve ser feita de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor para que a 
obrigação por ele assumida para com o fornecedor possa ser exigível”. 
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio 
de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “Apenas as cláusulas contratuais cuja redação seja ambígua ou obscura serão interpretadas de maneira mais favorável 
ao consumidor”. 
Segundo o CDC:  
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Conforme O Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos 
Autores do Anteprojeto: O CDC determina que a interpretação do contrato como um todo se faça de modo mais favorável ao consumidor, não apenas a das 
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cláusulas obscuras ou ambíguas. Com isso vê-se que o CDC, conferindo maiores prerrogativas ao consumidor, nada mais fez do que aplicar e obedecer ao 
princípio constitucional da isonomia, tratando desigualmente partes desiguais.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “As declarações de vontade constantes de pré-contratos relativos às relações de consumo não vinculam o fornecedor”. 
Segundo o CDC:  
Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, 
ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “O   consumidor   pode   arrepender-se   e   desistir   do contrato, no prazo de cinco dias, a contar do recebimento do 
produto, se o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial”. 
Segundo o CDC:  
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a 
contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se 
o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão 
devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “No caso de contratação por telefone, se o consumidor exercer o direito de arrependimento, não terá direito ao 
reembolso das quantias pagas”. 
Segundo o CDC:  
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a 
contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se 
o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão 
devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 35 
Número de inscrição: 411.01356328/8; 411.01357630/0 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 35 da prova objetiva. A questão trata sobre a convenção coletiva de 
consumo, segundo o CDC e a doutrina. As alternativas são justificadas de acordo com o CDC. 
 
Está correta a alternativa que diz que “É um meio de solução de conflitos coletivos em que fornecedores e consumidores, por meio de suas entidades 
representativas, estabelecem condições para certos elementos da relação de consumo, de modo a atuarem nos contratos individuais”. 
Segundo o CDC e a doutrina. Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem 
regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e 
características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo. § 1° A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do 
registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. § 2° A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. § 3° Não se exime de 
cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Conforme O Código de Defesa do Consumidor 
Comentado pelos Autores do Anteprojeto: a convenção coletiva de consumo é um meio de solução de conflitos coletivos em que fornecedores e 
consumidores, por meio de suas entidades representativas, estabelecem condições para certos elementos da relação de consumo, de modo a atuarem nos 
contratos individuais. O art. 107 estabeleceu o objeto da convenção limitando as condições quanto ao preço, qualidade, quantidade, garantia e características 
dos produtos e sérvios, bem como quanto à formulação de reclamações e regras para composição de conflitos. A convenção não poderá ter por objeto 
qualquer cláusula que impeça a eficácia ou aplicação dos mandamentos do CDC, pois este tem caráter de ordem pública, não sendo cabível o seu afastamento 
por disposição das partes. A lei situa a convenção como meio de regular condições, atribuindo-lhe caráter nitidamente obrigacional, tratando-a 
verdadeiramente como um contrato coletivo. Seu objeto não é obrigação de dar ou fazer, mas regular outros contratos futuros.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “A convenção poderá ter por objeto uma cláusula que impeça a eficácia de algum mandamento do CDC”. 
Conforme o Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto: a convenção coletiva de consumo é um meio de solução de conflitos 
coletivos em que fornecedores e consumidores, por meio de suas entidades representativas, estabelecem condições para certos elementos da relação de 
consumo, de modo a atuarem nos contratos individuais. O art. 107 estabeleceu o objeto da convenção limitando as condições quanto ao preço, qualidade, 
quantidade, garantia e características dos produtos e sérvios, bem como quanto à formulação de reclamações e regras para composição de conflitos. A 
convenção não poderá ter por objeto qualquer cláusula que impeça a eficácia ou aplicação dos mandamentos do CDC, pois este tem caráter de ordem pública, 
não sendo cabível o seu afastamento por disposição das partes. A lei situa a convenção como meio de regular condições, atribuindo-lhe caráter nitidamente 
obrigacional, tratando-a verdadeiramente como um contrato coletivo. Seu objeto não é obrigação de dar ou fazer, mas regular outros contratos futuros.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “A convenção não poderá ter por objeto qualquer cláusula relativa à qualidade do produto”. 
Conforme O Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto: a convenção coletiva de consumo é um meio de solução de conflitos 
coletivos em que fornecedores e consumidores, por meio de suas entidades representativas, estabelecem condições para certos elementos da relação de 
consumo, de modo a atuarem nos contratos individuais. O art. 107 estabeleceu o objeto da convenção limitando as condições quanto ao preço, qualidade, 
quantidade, garantia e características dos produtos e sérvios, bem como quanto à formulação de reclamações e regras para composição de conflitos. A 
convenção não poderá ter por objeto qualquer cláusula que impeça a eficácia ou aplicação dos mandamentos do CDC, pois este tem caráter de ordem pública, 
não sendo cabível o seu afastamento por disposição das partes. A lei situa a convenção como meio de regular condições, atribuindo-lhe caráter nitidamente 
obrigacional, tratando-a verdadeiramente como um contrato coletivo. Seu objeto não é obrigação de dar ou fazer, mas regular outros contratos futuros.  
 
Está incorreta a alternativa que diz que “A convenção poderá ter por objeto obrigação de dar ou fazer”. 
Conforme o Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto: a convenção coletiva de consumo é um meio de solução de conflitos 
coletivos em que fornecedores e consumidores, por meio de suas entidades representativas, estabelecem condições para certos elementos da relação de 
consumo, de modo a atuarem nos contratos individuais. O art. 107 estabeleceu o objeto da convenção limitando as condições quanto ao preço, qualidade, 
quantidade, garantia e características dos produtos e sérvios, bem como quanto à formulação de reclamações e regras para composição de conflitos. A 
convenção não poderá ter por objeto qualquer cláusula que impeça a eficácia ou aplicação dos mandamentos do CDC, pois este tem caráter de ordem pública, 
não sendo cabível o seu afastamento por disposição das partes. A lei situa a convenção como meio de regular condições, atribuindo-lhe caráter nitidamente 
obrigacional, tratando-a verdadeiramente como um contrato coletivo. Seu objeto não é obrigação de dar ou fazer, mas regular outros contratos futuros.  
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Está incorreta a alternativa que diz que “Entidades   civis   de   consumidores   associações   de fornecedores e sindicatos poderão realizar a convenção 
oralmente ou por escrito”. 
Entidades civis de consumidores, associações de fornecedores ou sindicatos devem realizar a convenção por escrito, inscrevendo-a no registro de títulos e 
documentos, o que a torna obrigatória a seus filiados. Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria 
econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à 
quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo. § 1° A convenção tornar-se-á 
obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 37 
Número de inscrição: 411.01361113/6 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 37 da prova objetiva. Não cabe o recurso à presente questão, uma vez 
que, segundo Marcelo Novelino (Curso de Direito Constitucional. 11.a ed. Salvador: JusPodivm), “as constituições flexíveis ou plásticas são aquelas que 
promanam da mesma autoridade responsável pela criação das leis ordinárias e que permitem a modificação de suas normas por um processo idêntico ao de 
qualquer outra lei. [...] A flexibilidade é uma característica própria das constituições costumeiras, apesar da possibilidade de existência de constituições escritas 
flexíveis”. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 38 
Número de inscrição: 411.01363137/0 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 38 da prova objetiva. Não cabe o recurso à presente questão, uma vez 
que, como explica Marcelo Novelino, “por não possuírem um conteúdo patrimonial, os direitos fundamentais são intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis 
(inalienabilidade), não se admitindo serem alcançados pela prescrição (imprescritibilidades) ”. (Curso de Direito Constitucional. 11.a ed. Salvador: JusPodivm). 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 40 
Número de inscrição: 411.01356286/3 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 40 da prova objetiva. Não cabe o recurso à presente questão de 
acordo com o texto constitucional, a saber: 
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito 
Federal. 
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 42 
Número de inscrição: 411.01361113/6; 411.01362312/2; 411.01362370/2; 411.01362501/0; 411.01362768/6; 411.01364132/1 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 42 da prova objetiva. A alternativa considerada como 
correta para a questão em comento está assim redigida: 
“O Supremo Tribunal Federal é a corte constitucional brasileira, formada por onze ministros nomeados pelo presidente da Repúb lica, e tem como 
função o controle de constitucionalidade das leis”. 
Para Marcelo Novelino, o STF é “órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro e guardião da Constituição” e é “composto por onze m inistros 
nomeados pelo Presidente da República”. [...] “A função de guardião da Constituição é exercida, principalmente, por meio do controle de 
constitucionalidade das leis e atos dos poderes públicos”. (Curso de Direito Constitucional. 11.a ed. Salvador: JusPodivm). 
Observe que a alternativa tratou da nomeação, que está sob responsabilidade do presidente da República (art. 101, parágrafo único). Ademais, 
não se fala em controle de constitucionalidade como “única” função, mas apenas como “função” do STF. 
No que toca ao controle de constitucionalidade das leis, o art. 102 da CF dispõe que “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. III - julgar, mediante recurso extraordinário, as 
causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; 
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; d) 
julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Assim, o controle de constitucionalidade de atos normativos municipais poderá ser feito 
pelo STF por meio do controle difuso e, não obstante a isso, no que tange à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, qualquer ato 
municipal, seja ele normativo ou não, que viole um preceito fundamental da Constituição Federal, é passível de controle abstrato, nos termos do 
art. 102, § 1.o, da CF/1988”. 
 
Quanto à alternativa “Compete ao Superior Tribunal Federal processar e julgar mandados de segurança e habeas data contra ato de autoridade 
federal, excetuados os casos de competência dos tribunais regionais do trabalho”, observe-se que, a alternativa trata de “Superior Tribunal 
Federal”, e não de Superior Tribunal de Justiça e, quanto à competência, conforme o art. 109, “aos juízes federais compete processar e julgar: VIII - 
os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais”. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 46 
Número de inscrição: 411.01348463/7; 411.01356286/3; 411.01361044/4; 411.01361045/0; 411.01362044/8; 411.01363033/0; 411.01364800/4 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 46 da prova objetiva. A questão trazia em seu enunciado: “São serviços 
públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado”. Para Kant, o Estado é designado por coisa pública (res publica). Assim, conforme a CF/1988: 
Art. 21. Compete à União: 
X -   manter o serviço postal e o correio aéreo nacional 
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XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a 
organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; 
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos; 
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres. 
 

Não são privativos de prestação estatal: educação, previdência e assistência sociais, saúde. 
 

Não se questionou na questão em tela sobre serviços de competência exclusiva dos estados (no plural) federados (unidades da federação), com referência às 
divisões político-geográficas da República Federativa, razão pela qual os recursos devem ser indeferidos. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 47 
Número de inscrição: 411.01348428/7; 411.01357616/7; 411.01360896/7 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 47 da prova objetiva. A Constituição Federal entende por controle 
interno dos três Poderes (ou seja, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário) aquele que tem por finalidade avaliar o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. A alternativa é repetição do que dispõe o art. 74 da CF/1988: “os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas 
no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União”.  
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 50 
Número de inscrição: 411.01344967/0; 411.01357628/5 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 50 da prova objetiva. A questão é bem clara quando diz que 
as pessoas que dele participam se obrigam a contribuir, reciprocamente, com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, 
portanto não necessariamente contribuirão com serviços. Algumas sociedades, de fato, como os recorrentes abordam, não podem ter sócios que 
contribuam tão-somente com a prestação de serviço. Contudo a conjunção ou deixa claro que os participantes podem contribuir com bens (inclua-
se aí o próprio dinheiro) ou serviços, e não necessariamente com os dois. Sendo assim, a argumentação dos recursos somente vem a corroborar 
com a veracidade da alternativa.   
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 51 
Número de inscrição: 411.01348428/7; 411.01362312/2 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 51 da prova objetiva. Para que o título de crédito possa circular, é 
necessário que a obrigação representada pelo título seja autônoma, isto é, que o crédito representado pela cártula não dependa de mais nada além do 
documento no qual se escreva literalmente (literalidade), não estando vinculado ao negócio jurídico de onde se originou a cártula (cartularidade). O terceiro 
que receber a cártula não precisará de saber dos fatos dos quais o título se originou, basta verificar se o documento preenche os requisitos legais de sua 
validade. Não se trata também de cartularidade, mas sim de autonomia, portanto a argumentação quanto à questão está voltada para outro princípio.  
Quando se trata de princípio da autonomia, desvincula-se toda e qualquer relação havida entre os anteriores possuidores do título com os atuais e, assim 
sendo, o que circula é o título de crédito e não o direito abstrato contido nele. O título de crédito é autônomo, logo, em regra, é circulável. Desprende-se da 
relação originária, circulando pelo mercado autonomamente, pois a obrigação está no título, e não na origem de sua emissão. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 52 
Número de inscrição: 411.01361113/6 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 52 da prova objetiva. Poderá requerer recuperação judicial o 
devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos e que atenda aos seguintes requisitos, 
cumulativamente: 1. não ser falido e, se foi, que estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí 
decorrentes; 2. não ter, há mais de cinco anos, obtido concessão de recuperação judicial. Portanto o item 1 demonstra que o empresário que já foi 
falido poderá requerer a recuperação judicial, desde que declaradas extintas as responsabilidades decorrentes da falência. (Gladston Mamede. Manual 
de Direito Empresarial. 10.ª ed. p. 447). Tal fato demonstra que a alternativa é falsa, sendo verdadeira, portanto, a que corresponde ao gabarito.  
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 53 
Número de inscrição: 411.01344967/0; 411.01346870/4; 411.01348428/7; 411.01357526/8; 411.01360875/0; 411.01361537/0; 411.01362009/8; 
411.01362501/0; 411.01362768/6; 411.01362920/2; 411.01363333/3; 411.01363661/0; 411.01365170/4 
Parecer: Indeferido. A questão foi anulada, de acordo com justificativa de anulação de gabarito da prova objetiva. 
 
Questão 54 
Número de inscrição: 411.01362312/2 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 54 da prova objetiva. A prescrição atinge diretamente a 
ação e, por via oblíqua, faz desaparecer o direito por ela tutelado, enquanto a decadência atinge diretamente o direito e, por consequência, 
extingue a ação. Portanto, por via indireta, por atingir inicialmente a ação, a prescrição extingue o direito. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
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Questão 55 
Número de inscrição: 411.01346816/0 
Parecer: Indeferido. A questão foi anulada, de acordo com justificativa de anulação de gabarito da prova objetiva. 
 
Questão 56 
Número de inscrição: 411.01362517/3; 411.01364659/0 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 56 da prova objetiva. De acordo com a Lei nº 12.933, de 26 dezembro 
de 2013: 
Art. 3º Caberá aos órgãos públicos competentes federais, estaduais e municipais a fiscalização do cumprimento desta Lei.  
Parágrafo único. A comprovação da emissão irregular ou fraudulenta de carteiras estudantis acarretará à entidade emissora, conforme o caso, sem prejuízo das 
sanções administrativas e penais aplicáveis aos responsáveis pela irregularidade ou fraude:  
I - multa;  
II - suspensão temporária da autorização para emissão de carteiras estudantis;  
 

A única alternativa correta é a que consta no gabarito divulgado. As demais alternativas estão incorretas pois não estão contempladas na referida lei. 
 

Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 57 
Número de inscrição: 411.01361034/9 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 57 da prova objetiva. A alternativa é clara em dizer que a 
representação por advogado seja facultativa e que, em alguns casos, a lei exigirá sua atuação, portanto a fundamentação do recurso corrobora a veracidade da 
alternativa. A Súmula citada somente poderá ser utilizada quando a lei não dispuser acerca da necessidade de advogado e este for exigido para a viabilidade do 
processo administrativo.  
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 58 
Número de inscrição: 411.01345775/8; 411.01348428/7; 411.01363026/3 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 58 da prova objetiva. De acordo com a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, em questão está a exegese do art. 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e a possibilidade de o juízo decretar a indisponibilidade de bens do 
demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 
 
Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o 
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 
São vedadas a transação e a conciliação.  
Art. 17º A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação 
da medida cautelar. 
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. 
 
A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, é indispensável, para a caracterização de 
improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, ou pelo 
menos eivada de culpa grave, nas hipóteses do artigo 10º. 
 
A única alternativa correta é a que consta no gabarito divulgado. As demais alternativas estão incorretas pois não estão contempladas na referida lei. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 
Questão 60 
Número de inscrição: 411.01345760/0; 411.01345854/5; 411.01361034/9; 411.01362033/6; 411.01363137/0; 411.01363142/3 
Parecer: Indeferido. A banca examinadora confirma o gabarito divulgado para a questão 60 da prova objetiva. De acordo com o Decreto nº 7.962, de 15 de 
março de 2013: 
Art. 5º, § 2º O exercício do direito de arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer ônus para o consumidor.  
 
Por óbvio, o contrato principal também é rescindido pelo arrependimento.  
 
A única alternativa correta é a que consta no gabarito divulgado. As demais alternativas estão incorretas pois não estão contempladas no referido decreto. 
 
Pelo exposto, comprova-se que não há qualquer razão que justifique a alteração do gabarito ou a anulação da questão, mantendo-se o gabarito divulgado. 
 

Goiânia/GO, 5 de janeiro de 2018.   
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