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Questões com * são polêmicas e pode haver correções.
Versão texto das alternativas corretas (para correspondência com os demais
cadernos):
01) optar, com prudência e discernimento por um dos mandatos ...
02) supondo-se que o processo disciplinar tenha ficado paralizado por mais de três
anos ...
03) decisão não unânime ...
04) o compromisso que o requerente à inscrição nos quadros da oab deve ...
05) cometerá infração disciplinar o advogado que receber dinheiro de cliente ...
06) o advogado empregado não está obrigado a prestação de serviços...
07) a decisão judicial que arbitrar honorários e o contrato escrito ...
08) habeas corpus.
09) comunicar ao cliente a renúncia ao mandato e funcionar no processo ...
10) representar a oab no conselho de segurança mercosul.
11) principal órgão da onu, assembléia geral é composta de todos membros ...
12) o brasil, por ter ratificado integralmente o estatuto de roma,...
13) o relator, em face de relevância da matéria ...
14) as comissões parlamentares ...

15) compete ...
16) os deputados federais e os senadores, não podem assumir ...
17) entre os deveres ...
18) constitui monopólio ...
19) o enunciado da súmula ...
20) caso ocorra ...
21) impõe-se, ...
22) embora ...
23) constituem títulos...
24) a lei veda ...
25) caso a sede ... / a decretação da falência **
26) reputam-se nulas ...
27) de acordo com o ...
28) tratando-se de obrigação ...
29) aplica-se à dação ...
30) tratando-se de responsabilidade
31) o casamento inexistente ...
32) a derrogação torna ...
33) *
34) vendido o imóvel ...
35) paulo, se assim desejar, ...
36) a lesão é um defeito ...
37) o direito a alimentos ...
38) apresentar exceção de incompetência de juízo, no prazo da resposta ...
39) para a fixação do termo ...
40) não poderá aplicar ...
41) a petição inicial ...
42) apelação, processada independentemente da citação do réu ...
43) tratando-se de medida cautelar ...
44) o juiz poderá ...
45) é admitida ainda que não ...
46) caso a cautelar já ...
47) pode o executado, ...
48) objetiva e da concessionária, ...
49) em caso de processo administrativo ...
50) a revogação pode ...
51) a fase declaratória, ...
52) a lei que institui normas ...
53) dois pregões eletrônicos, ...
54) o contratado fica obrigado ...
55) mediante previsão ...
56) ao processo em apresso...
57) a lei regência ...
58) aos municípios pertence a ...
59) no processo falimentar, ...
60) a união, os estados, o df ...
61) a união, seu servidor for mero ...
62) o imposto sobre a renda ...
63) a união aumente ...
64) tanto o decreto quanto a lei ...
65) todas as obrigações são ...
66) a isenção dada a vera ...
67) em 30 de novembro ...

68) em caso de prorrogação ...
69) o empregado poderá deixar ...
70) o valor das horas extraordinárias ...
71) de acordo com a clt, ...
72) subordinação, não eventualidade, ...
73) caso fábio preste horas ...
74) caso ajuíze reclamatória ...
75) a sentença deverá conter ...
76) presume-se recebida, ...
77) contra as decisões definitivas ...
78) os benefícios da justiça ...
79) não tendo o advogado ...
80) estará apto a ser conhecido, ...
81) a prova pré-constituída ...
82) a justiça do trabalho.
83) compete à união ...
84) não constitui crime ...
85) a prestação de serviços ...
86) sobrevindo ao condenado ...
87) a pena poderá ser reduzida ...
88) ocorre crime de extorsão ...
89) charles praticou peculato-desvio ...
90) é possível a homologação ...
91) a reincidente em crime ...
92) caso um policial militar ...
93) ordinário constitucional ao stj.
94) ao proferir sentença ...
95) a ação penal deverá ser ...
96) em regra, a testemunha ...
97) os atos processuais serão ...
98) será obrigado, por não ser pobre, a pagar os honorários do defensor dativo,
arbitrados pelo juiz.
99) é proibida a venda de bilhetes ...
100) sempre que possível, a criança ...

