
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

EMERJ 
 

EDITAL DE ABERTURA - 2º SEMESTRE/2007 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE 
PREPARAÇÃO À CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
 

O Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 
nos termos do art. 8º, inciso XV, alínea c, do Regimento Interno, publicado 
no Diário Oficial, de 26 de setembro de 2006, divulga e estabelece normas 
específicas para abertura das inscrições e a realização de Concurso 
Público destinado a selecionar candidatos para o ingresso no Curso de 
Preparação à Carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, nos 
termos deste Edital. 
 
FAZ SABER 
 
As seguintes disposições para a inscrição e a matrícula no Curso de 
Preparação à Carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro: 
 
1- DA SELEÇÃO 
 
A Prova de Seleção visa a selecionar candidatos para o ingresso no Curso 
de Preparação à Carreira da Magistratura-2º semestre/2007, que será 
oferecido em dois turnos: manhã e noite. 
 
2 - DA INSCRIÇÃO: 
 
2.1 - As inscrições para a Prova de Seleção no CURSO DE 
PREPARAÇÃO À CARREIRA DA MAGISTRATURA – Manhã/ Noite, 
deverão ser requeridas no período de 16 de abril a 25 de maio de 2007, 
das 10h às 17 h, na Secretaria Acadêmica da EMERJ, situada na Avenida 
Erasmo Braga, nº 115-térreo; 
 
2.2 - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar: 
a) requerimento de inscrição preenchido e assinado;  
b) cópia autenticada do diploma, registrado, de bacharel em Direito ou, 
alternativamente, prova de inscrição, definitiva ou provisória, na Ordem dos 
Advogados do Brasil, admitido o certificado provisório de colação de grau 
devidamente autenticado, ou a critério da Secretaria-Geral de Ensino, 
declaração de matrícula no último período do Curso de Bacharel em 
Direito; 
c) cópia autenticada de documento oficial de identidade e do CPF ou cópia 
autenticada da carteira da OAB; 
d) 2 (duas) fotografias recentes, tamanho 3 cm x 4 cm, com o nome 
completo do candidato no verso; 
e) comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 
(cem reais), paga no Banco Itaú, Agência 6002, Conta Corrente n.º 01607-
6, a favor do Fundo EMERJ; 
 



2.3 - O valor da taxa de inscrição não será devolvido sob qualquer 
hipótese; 
 
2.4 - Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa 
de inscrição, seja qual for o motivo alegado; 
 
2.5 - No requerimento de inscrição, o candidato deverá escolher qual turno 
de aulas (manhã ou noite) deseja cursar como primeira opção. Poderá, 
facultativamente, escolher o outro turno como segunda opção, caso não 
consiga classificação para a primeira escolha; 
 
2.6 - A segunda opção somente será válida, caso o candidato obtenha a 
pontuação mínima necessária de classificação à vaga; 
 
2.7 - Em caso de uma única opção expressa pelo candidato, este não 
poderá reivindicar posteriormente direito à vaga em outro turno, ainda que 
tenha obtido a pontuação para a possível segunda opção. 
 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE SELEÇÃO: 
 
3.1 - A prova será aplicada na sede da EMERJ, localizada na Avenida 
Erasmo Braga, nº. 115, 4º andar, entrada de acesso exclusivo para a 
EMERJ. 
 
3.2 - A prova será realizada no dia 03 de junho de 2007 (domingo), das 8 
às 13 horas, com duração prevista de cinco horas; 
 
3.3 – O candidato deverá comparecer ao local da prova, até 30 (trinta) 
minutos antes do horário do início da prova, munido do documento oficial 
de identificação que serviu de base à sua inscrição, do comprovante de 
inscrição, de caneta esferográfica (tinta azul ou preta) e dos códigos 
permitidos para consulta; 
 
3.4 – Em nenhuma hipótese o candidato poderá prestar prova fora da data, 
horário e local fixados neste Edital; 
 
3.5 - Será permitida a consulta, somente, a Códigos NÃO COMENTADOS 
e que NÃO CONTENHAM ANOTAÇÕES, de qualquer ordem, inclusive 
manuscritas, salvo remissões a artigos, sob pena de retenção do volume 
até o encerramento da prova; 
 
3.6 - É vedado o empréstimo de qualquer material destinado à realização 
da prova e a consulta a Códigos referentes à legislação estrangeira; 
 
3.7 – Será anulada questão de prova respondida em folha do caderno de 
respostas destinada a outra questão e/ou disciplina; 
 
3.8 – O não comparecimento à Prova de Seleção implicará ser o candidato 
considerado desistente do processo seletivo; 
 
3.9 -  Não haverá segunda chamada da prova, sob qualquer hipótese. 
 



3.10 – A Prova de Seleção será aprovada pelo Diretor-Geral da EMERJ e 
conterá até vinte (20) questões, objetivas e/ou discursivas das seguintes 
matérias: 
 
a) Teoria Geral do Estado/Direito Constitucional; 
b) Direito Civil; 
c) Direito Processual Civil; 
d) Direito Empresarial; 
e) Direito Penal; 
f) Direito Processual Penal; 
g) Direito do Consumidor; 
h) Língua Portuguesa. 
 
3.11 - As Bancas Examinadoras abaixo relacionadas formularão as 
questões da Prova, de acordo com o Programa anexado ao presente 
Edital: 
 
Banca de Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito Processual Civil 
Direito Civil: Des. Carlos Santos de Oliveira 
Direito do Consumidor: Des. José Carlos Maldonado de Carvalho 
Direito Processual Civil: Des. Jorge de Miranda Magalhães  
 
Banca de Direito Penal e Direito Processual Penal 
Direito Penal: Des. Eduardo Mayr 
Direito Processual Penal: Des. Nildson Araújo da Cruz 
 
Banca de Teoria Geral do Estado/Direito Constitucional e Direito 
Empresarial 
Teoria Geral do Estado/Direito Constitucional: Des. Nagib Slaibi Filho 
Direito Empresarial: Des. Antonio Carlos Esteves 
 
Banca de Língua Portuguesa 
Coordenação: Professora Márcia Pereira da Veiga 
 
 
4 – DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E DO RESULTADO FINAL: 
 
4.1 – Será considerado aprovado o candidato que: 
 
a) tiver obtido, no mínimo, 50 % (cinqüenta por cento) do total de pontos de 
todas as provas; 
 
b) no caso de empate na totalização dos pontos, o critério de desempate 
caberá àquele que, na ordem a seguir, tiver obtido sucessivamente: 
 
I - o maior número de pontos na prova de Direito Civil; 
II – o maior número de pontos na prova de Direito Penal; 
III – o maior número de pontos na prova de  Direito Processual Civil; 
IV – o maior número de pontos na prova de Direito Processual Penal; 
V – o maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa; 
VI – o mais idoso. 
 
4.2 - Caso o número de candidatos aprovados, nas turmas da manhã e da 
noite, seja inferior às vagas oferecidas, serão, a critério da Direção-Geral, 



considerados classificados os candidatos que obtiverem as maiores 
médias finais, rigorosamente em ordem decrescente, até que seja 
completado o total de 170 vagas. 
 
4.3 – Do resultado da Prova de Seleção não caberá recurso, pedido de 
revisão ou vista de provas. 
 
4.4 – O resultado da Prova de Seleção contendo a relação dos candidatos 
aprovados e classificados nos turnos da manhã e da noite, será publicado 
no Diário Oficial – Poder Judiciário, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2007. 
 
 
5 – DAS VAGAS: 
 
5.1 – No turno da manhã serão oferecidas 120 vagas; 
5.2 – No turno da noite serão oferecidas 50 vagas; 
5.3 – Total de vagas oferecidas: 170.  
 
 
6 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DA EMERJ: 
 
6.1 – O valor do Curso para o segundo semestre de 2007 é de R$ 2.997,50 
(dois mil novecentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos), que 
poderá ser dividido em 5 (cinco) parcelas de R$ 599,50 (quinhentos e 
noventa e nove reais e cinqüenta centavos). 
 
6.2 – O valor do semestre, de cada nível do curso, poderá ser quitado 
integralmente, no ato da matrícula, ou dividido em cinco parcelas mensais 
iguais, sendo a primeira, em julho/2007, no ato da matrícula, em favor do 
Fundo EMERJ – Banco Itaú, agência 6002, conta corrente nº. 01607-6, e 
as demais, até o décimo dia dos meses de setembro/2007, outubro/2007, 
novembro/2007 e dezembro/2007, através de depósito e/ou boleto 
bancário, de acordo com as condições de pagamento pactuadas no 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – EMERJ. 
 
 
7 – DA MATRÍCULA : 
 
7.1 – Os candidatos aprovados e classificados na Prova de Seleção, turnos 
da manhã e da noite, deverão efetuar a matrícula nos dias 09 e 10 de 
julho de 2007, no horário de 10h às 17h, na Secretaria Acadêmica da 
EMERJ, localizada na Avenida Erasmo Braga, n.º 115 – Térreo, Castelo, 
RJ. 
 
7.2 – A matrícula do candidato será efetuada se atendidas as seguintes 
exigências: 
 
a) preenchimento de requerimento, devidamente assinado, de próprio 
punho ou mediante procuração; 
b) comprovante do pagamento da primeira parcela do curso, referente a 
um quinto do valor do semestre ou do pagamento total integralizado do 
valor do período semestral, conforme opção do candidato, nos termos do 
contrato de prestação de serviços educacionais do curso; 



c) documento comprobatório de conclusão do Curso de Bacharel em 
Direito; 
d) cópia do histórico escolar do curso de graduação; 
e) currículo profissional; 
f) 1 (uma) fotografia, recente, 3cmX4cm, com o nome completo do aluno 
no verso; 
g) contrato de prestação de serviços educacionais do Curso de Preparação 
à Carreira da Magistratura, devidamente assinado, em duas vias. 
 
7.3 - O candidato que não confirmar a matrícula no prazo previsto perderá 
o direito à vaga, sendo chamados, preferencialmente, os alunos que 
obtiverem deferimento no requerimento de reabertura de matrícula e, 
havendo vagas, os candidatos aprovados e classificados, obedecendo à 
ordem de classificação. 
 
 
8 – DA METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
8.1 - A metodologia aplicada no Curso de Preparação à Carreira da 
Magistratura consiste na busca da auto-aprendizagem orientada e no 
emprego do exame de Casos Concretos, a fim de estimular o concurso 
mental do aluno dos seus conhecimentos teóricos, da lei e da 
jurisprudência. 
 
 
9 – DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: 
 
9.1 - A avaliação de aproveitamento do aluno se dará ao término de cada 
módulo ou disciplina do curso, mediante aplicação de prova escrita. Os 
critérios e pontuação necessários para aprovação estão normatizados no 
Regimento do Curso. 
 
10 – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
10.1 - A EMERJ oferecerá o Programa do Curso elaborado em 
conformidade com o Concurso de Seleção à Carreira da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro, cobrindo as seguintes disciplinas e respectivas 
horas-aula: 
1. Direito Civil - 206h/a; 
2. Direito Processual Civil - 252h/a; 
3. Direito Penal – 220 h/a; 
4. Direito Processual Penal – 160h/a; 
5. Direito Constitucional – 158 h/a; 
6. Direito Empresarial – 178 h/a; 
7. Direito Administrativo – 104h/a; 
8. Direito Tributário – 162h/a; 
9. Direito Previdenciário – 36h/a; 
10. Direito do Consumidor – 34h/a; 
11. Responsabilidade Civil – 28h/a; 
12. Direito da Criança e do Adolescente – 24h/a; 
13. Língua Portuguesa – 80h/a;  
14. Técnica de Sentença – 96h/a; 
15. Direito Ambiental – 24h/a 
16. Direito Eleitoral – 28h/a 



17. Metodologia da Pesquisa – 20h/a 
18. Didática de Ensino Superior – 20h/a. 
 
10.2 – O Curso de Preparação à Carreira da Magistratura é composto por 
seis períodos, assim denominados: CP I,  CP II,  CP III,  CP IV,  CP V e  
CP VI. 
 
10.3 – Por decisão da Direção-Geral, outras disciplinas poderão ser 
incluídas e/ou extinta alguma já existente, bem como a carga horária 
poderá ser modificada, para adequação ao programa do Concurso para 
Ingresso na Carreira da Magistratura Estadual. 
 
 
11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
11.1 - Quaisquer esclarecimentos adicionais serão prestados na Secretaria 
Acadêmica da EMERJ, situada na Avenida Erasmo Braga, nº 115 - térreo; 
 
11.2 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção-Geral da EMERJ; 
 
11.3 – O início das aulas no CPI, manhã e noite, será no dia 23 de julho 
de 2007, às 8:00h e 18:00h, respectivamente. 
 
    Rio de Janeiro, 16 de abril de 2007. 
 

(a) Desembargador PAULO ROBERTO LEITE VENTURA 
Diretor-Geral da EMERJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-O Diretor-Geral da ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO - EMERJ 

            FAZ PÚBLICO 
 
Aos interessados, em complementação ao Edital de Abertura para o 2º 
semestre de 2007, o PROGRAMA do referido concurso. 

 

TEORIA GERAL DO ESTADO E DIREITO CONSTITUCIONAL 
A Constituição: conceito. Poder Constituinte. As normas constitucionais: 
espécies, eficácia, as diversas classificações. O controle de 
constitucionalidade. Os direitos fundamentais na Constituição de 1988. Os 
remédios constitucionais. Habeas corpus. Mandado de Segurança. Ação 
popular e Ação civil pública. O Poder Legislativo. O sistema bicameral. 
Comissão parlamentar de inquérito. Processo legislativo. Espécies 
normativas. O Poder Executivo. A estrutura organizacional. O Poder 
Judiciário. A estrutura judiciária. A União. As competências federais. O 
Distrito Federal. O Estado-membro. As competências estaduais. O 
Município. 
 

DIREITO CIVIL 
Da norma jurídica. Características. Elementos e classificação. 
Interpretação e aplicação. Direito objetivo e Direito subjetivo. Direito 
potestativo. Direito adquirido. Irretroatividade da lei. Ato jurídico perfeito. 
Expectativa de direito. Pessoa natural. Capacidade. Legitimação. Direitos 
da Personalidade. Pessoa jurídica. Espécies. Desconsideração da pessoa 
jurídica. Domicílio. Bens. Fato, Ato e Negócio Jurídico. Nulidade. 
Anulabilidade. Inexistência. Dos Defeitos do Negócio Jurídico. Do Ato 
Ilícito. Do Abuso do Direito. Conceito. Responsabilidade Civil Objetiva e 
Subjetiva. Dano e nexo de causalidade. Responsabilidade aquiliana e 
contratual. Prescrição e decadência. Das Obrigações. Fontes. 
Classificação. Modalidades. Transmissão. Adimplemento e Extinção. 
Inadimplemento. Caso Fortuito e Força Maior. Mora. Perdas e Danos. 
Juros Legais. Cláusula Penal. Arras. Dos Contratos. Teoria Geral. 
Princípios Fundamentais. Função Social. Boa-Fé Objetiva. Classificação. 
Formação dos Contratos. Estipulação em Favor de Terceiro.  Vícios 
Redibitórios. Evicção. Contratos Aleatórios. Contrato Preliminar. Contrato 
com Pessoa a Declarar. Extinção do Contrato. Da Cláusula Resolutiva. Da 
Exceção do Contrato não Cumprido. Da Resolução por Onerosidade 
Excessiva. Teoria da Imprevisão. Das Várias Espécies de Contrato. Posse: 
conceito, classificação. Função Social. Aquisição. Efeitos. Perda da Posse. 
Propriedade: Conceito, sujeitos, objeto, extensão, classificação, 
características. Restrições e limitações. Da propriedade móvel e imóvel. 
Aquisição e perda. Usucapião. Direitos de Vizinhança. Do Condomínio 
Voluntário e Necessário. Do Condomínio Edilício. Da Propriedade 
Resolúvel. Da Propriedade Fiduciária. Direitos Reais Limitados: Direitos 
Reais de Gozo ou de Fruição. Direitos Reais de Garantia. Direito Real de 
Aquisição. Casamento. Definição. Classificação dos impedimentos. Efeitos 
pessoais e patrimoniais. Regime de Bens. Direitos e deveres conjugais. 
Casamento nulo e anulável. Inexistência. União Estável. Concubinato. 
Sociedade de fato. Parentesco. Espécies. Filiação e seu reconhecimento. 



Poder Familiar. Separação Judicial Consensual. Separação Judicial 
Litigiosa e Divórcio. Alimentos. Da sucessão em Geral. A Herança e sua 
Administração. Da Vocação Hereditária. Dos Excluídos da Sucessão. Da 
Ordem da Vocação Hereditária. Dos Herdeiros Necessários. Do Direito de 
Representação. Da Sucessão Testamentária. Do Inventário e Partilha. 
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
Jurisdição. Conceito. Características. Princípios fundamentais. Distinção 
entre funções do Estado. Poderes compreendidos na jurisdição. Jurisdição 
contenciosa. Espécies de tutela jurisdicional. Jurisdição voluntária. 
Substitutivos da jurisdição. Ação. Conceito. Natureza Jurídica. As 
condições de legítimo exercício do direito de ação. As condições 
genéricas. As condições específicas. Elementos de individualização das 
ações. Classificação das ações. Concurso de ações. Cumulação de ações. 
Processo: conceito, natureza jurídica, objeto e espécies. Processo e 
procedimento. Espécies de procedimento. Princípios gerais do processo e 
do procedimento. Garantias constitucionais processuais. Formação, 
suspensão e extinção do processo. A relação jurídica processual: conceito, 
natureza jurídica, características, sujeitos. Pressupostos processuais. 
Conceito. Espécies. Os pressupostos de existência do processo. Os 
pressupostos de validade do processo. A capacidade. Capacidade de ser 
parte. Capacidade de estar em juízo. A capacidade postulatória. As 
conseqüências da falta de capacidade processual. A competência. 
Competência: conceito, natureza jurídica. Competência interna e 
internacional. Competência da justiça comum e da especial. Modificações 
da competência: prevenção, conexão, continência, prorrogação e 
perpetuação. Conflito de competência. Competência do foro e do juízo. 
Critérios de determinação da competência. Incompetência absoluta e 
relativa. Sujeitos do processo. Juiz. Partes. Sucessão Processual. 
Tratamento Especial aos Idosos. Litisconsórcio. Conceito. Classificação. 
Litisconsórcio ativo, passivo e misto. Originário e superveniente. 
Facultativo (próprio e impróprio) e necessário. Comum ou simples e 
unitário e multitudinário. Intervenção de terceiros. Idéias gerais. 
Modalidades de intervenção. Voluntárias e provocadas. Assistência. 
Intervenção litisconsorcial voluntária. Oposição. Recurso de terceiro 
prejudicado. Nomeação à autoria. Denunciação da lide. Chamamento ao 
processo. Intervenção litisconsorcial forçada. Atos processuais.  Conceito e 
classificação. Forma. Fatos e atos processuais.  Atos do juiz, das partes e 
dos auxiliares da justiça. Atos processuais simples e complexos. 
Documentação dos atos processuais. Lei do Fax. Do tempo e do lugar dos 
atos processuais. Dos prazos. Prazos peremptórios e dilatórios. Início e fim 
dos prazos. Contagem dos prazos.  Suspensão dos prazos. Vícios dos 
atos processuais e suas conseqüências. Atos jurídicos existentes e 
inexistentes. Válidos e inválidos. Nulidade e anulabilidade. Nulidade 
relativa e absoluta. Irregularidades. Ineficácia. A sistematização das 
nulidades no Código de Processo Civil em vigor. Princípios informativos 
das nulidades, no Código de Processo Civil de 1973.O procedimento 
sumário. Procedimento sumário e subsistência do sumaríssimo. 
Convivência do procedimento sumário da Lei nº 9245, de 16.12.95, com o 
procedimento especial dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9099 de 
26.09.95. Competência. Procedimento. Execução. Cabimento do 
procedimento sumário. Comparação com o direito anterior. Casos: a) 
mantidos, sem alterações; b) mantidos, mas com alterações; c) eliminados; 



d) acrescentados. Novidades. Judicia duplicia no procedimento sumário. 
Procedimento sumário e ações autônomas de reconvenção e ação 
declaratória incidental. Procedimento sumário e intervenção de terceiros. 
Teoria Geral dos Recursos. Princípios Processuais Aplicáveis. Súmula 
impeditiva de recurso. 

DIREITO EMPRESARIAL 
Empresa e Empresário. A Figura do Empresário Individual e da Sociedade 
Empresária. Elementos da Empresa. Nome Empresarial. Estabelecimento 
Empresarial. Sociedades Empresárias. Tipos. Constituição. Direitos e 
Obrigações dos Sócios. Dissolução. Desconsideração da Personalidade 
Jurídica. Sociedade Limitada. Características principais da Sociedade 
Anônima. Órgãos da Sociedade Anônima. Acionista Controlador. Acordo 
de Acionistas, Assembléias. Administradores. Lucro, Reserva e 
Dividendos. Liquidação. Extinção. Transformação, Incorporação, Fusão e 
Cisão. Subsidiária Integral. Grupos de Sociedade. Teoria Geral dos Títulos 
de Crédito. Endosso. Aceite e Aval. Protesto de Títulos. Noções 
fundamentais sobre duplicata, cheque e nota promissória. Falência e 
Recuperação.  Alienação Fiduciária. Arrendamento Mercantil. 
Factoring. Propriedade Industrial. Marca. Patente. Registro. Desenho 
Industrial. Proteção. Concorrência Desleal. Direito Marítimo. Embarcações. 
Navios. Tribunal Marítimo. Contratos Marítimos (transporte). Seguros 
Marítimos. 
 

DIREITO PENAL 
Princípios Constitucionais do Direito Penal. Normas Jurídico-Penais. 
Teorias da Conduta. Teorias do Tipo. Crimes Consumados e Tentados: O 
Iter Criminis. Desistência, Arrependimento e Crime Impossível. Ilicitude. 
Causas de Exclusão da Ilicitude. Culpabilidade. Causas de Exclusão da 
Culpabilidade. Teoria do Erro. Concurso de Pessoas. Concurso de Crimes. 
Concurso de Normas: Subsidiariedade, Especialidade e Consunção. Teoria 
da Pena. Extinção da Punibilidade. Crimes contra a Pessoa. Crimes contra 
o Patrimônio. Crimes contra os Costumes. Estatutos do Idoso, do 
Desarmamento e Lei das Drogas. 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
Princípios regentes do Direito Processual Penal. Investigação penal 
(policial e extrapolicial). Arquivamento do inquérito policial e de quaisquer  
peças de informação. Ação Penal. Competência. Prova. Prisão e liberdade 
provisórias. Ritos processuais. Juizado Especial Criminal. Atos do juiz. 
Recursos. 
 
DIREITO DO CONSUMIDOR 
O Código de Defesa do Consumidor. Origem, finalidade e campo de 
incidência. Princípios informativos. A relação de consumo: conceitos de 
consumidor; correntes doutrinárias; consumidor por equiparação; conceito 
de fornecedor; produtos e serviços. Princípios básicos do CDC. 
Vulnerabilidade e boa-fé; transparência; efetividade da tutela jurisdicional e 
segurança. Dirigismo e práticas comerciais: propaganda e publicidade; 
garantia contratual. Prescrição e decadência. Práticas abusivas; cobrança 
de dívidas; contratos adesivos e contratos eletrônicos; bancos de dados e 
cadastros dos consumidores; direito de arrependimento. Cláusulas 



abusivas; lesão enorme e a quebra da base do negócio jurídico. Contratos 
bancários, financiamentos, imobiliários, transportes (terrestre, ferroviário e 
aéreo), hospedagem e seguro. O contrato de serviços médicos e 
hospitalares (público e privado); planos de saúde e cooperativas médicas. 
A revisão do contrato; desconsideração da personalidade jurídica. Inversão 
do ônus da prova. Fato e vício do produto e do serviço. Excludentes da 
responsabilidade civil nas relações de consumo.  
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1 – Fonologia 
1.1 - Ortografia 
1.2 - Acentuação 
 
2 – Morfologia 
2.1 – Estrutura e formação de palavras 
2.2 - Processos de formação de palavras 
2.3 - Radicais e compostos eruditos 
2.4 - Processos de ampliação do léxico 
 
3. Verbos 
3.1 - Flexões verbais (número e pessoa, tempo, modo e voz).  
3.2 - Conjugações 
3.3 - Formação dos tempos simples e compostos 
3.4 - Verbos regulares e irregulares 
3.5 - Verbos defectivos e abundantes 
3.6 - Valor e emprego das formas nominais 
3.7 - Aspecto verbal 
 
4 - Artigos 
5 - Substantivos 
6 - Adjetivos 
7 - Advérbios 
8 - Pronomes 
9 - Numerais 
10 - Preposições 
11 - Conjunções 
 
12 – Sintaxe 
12.1 - Termos essenciais da oração 
12.2 - Tipos de sujeito 
12.3 - Tipos de predicado 
12.4 - Termos essenciais e pontuação 
 
13 - Termos Integrantes da oração 
13.1 – Componentes verbais 
13.2 – Complemento nominal 
13.3 – Agente da passiva 
13.4 – Vozes verbais 
13.5 – Termos integrantes e pontuação 
 
14 - Termos acessórios e o vocativo 
14.1 - Adjunto adverbial 
14.2 - Adjunto adnominal 



14.3 - Aposto e vocativo 
14.4 - Termos acessórios e pontuação 
 
15 - Orações Subordinadas 
15.1 - Subordinadas substantivas 
15.2 - Tipos de orações substantivas 
15.3 - Pontuação das subordinadas substantivas 
 
16 - Subordinadas adjetivas 
16.1 - Tipos de orações adjetivas 
16.2 - Pronomes relativos 
16.3 - Pontuação das subordinadas adjetivas 
 
17 - Orações adverbiais 
17.1 - Tipos de orações adverbiais 
17.2 - Aspecto semântico das subordinadas adverbiais 
17.3 - Pontuação das subordinadas adverbiais 
 
18 - Orações Coordenadas 
18.1 - Coordenadas sindéticas e assindéticas 
18.2 - Pontuação das orações coordenadas 
 
19 - Concordância verbal e nominal 
 
20 - Regência verbal e nominal 
20.1 - Emprego do acento indicador de crase 
 
21 – Interpretação de texto  
 
22 - A redação da frase e do período. A redação dissertativa e 
argumentativa.  


