


 

APRENSETAÇÃO 

E-BOOK: QUESTÕES INÉDITAS – LEI DE MEDIAÇÃO 
PARA SEFAZ CE 

 

O concurso para o cargo de Auditor Fiscal da Secretaria de Fazenda do Ceará está a todo vapor!  

Dentro do conteúdo de Direito Civil, somente a Lei de Mediação (Lei nº. 13.140/15) será cobrada. Para te 
ajudar a gabaritar essa disciplina na sua prova, o que te garantirá alguns pontos preciosos, elaboramos 36 
questões inéditas sobre todo o conteúdo desta lei.  

Já sabemos que a resolução de questões é de extrema importância durante a preparação para uma prova, 
assim como o estudo das leis exigidas pelo edital. As questões inéditas do SQ abordam a literalidade da lei, 
facilitando o estudo da lei seca e otimizando a memorização dos principais artigos passíveis de serem 
cobrados pela banca examinadora. 

Todas as questões deste e-book também poderão ser encontradas em nosso Sistema de Questões.  

Hora de colocar a mão na massa! Bons estudos. 

Equipe Estratégia Concursos   
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ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 
QUESTÃO 1  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Aplica-se esta Lei, no que couber, às outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais como 
mediações comunitárias e escolares, e àquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no 
âmbito de suas competências. A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 2  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de composição extrajudicial do 
conflito, somente poderão ser responsabilizados administrativamente.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753413
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753411


 

QUESTÃO 3 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo e passivo órgãos ou 
entidades de direito público que integrem a administração pública federal deverá ser previamente 
autorizada pelo Advogado-Geral da União.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 4 

ENUNCIADO DA QUESTÃO 

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União, as empresas públicas, sociedades de 
economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou de prestação de serviços em regime de concorrência poderão exercer a faculdade de submeter 
seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia-Geral da União, para 
fins de composição extrajudicial do conflito. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753410
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753409


 

 

QUESTÃO 5 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas autarquias e fundações públicas, bem 
como às empresas públicas e sociedades de economia mista federais, submeter seus litígios com órgãos ou 
entidades da administração pública federal à Advocacia-Geral da União, para fins de composição 
extrajudicial do conflito.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 6 

ENUNCIADO DA QUESTÃO 

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que 
integram a administração pública federal, a Advocacia-Geral da União poderá realizar composição 
extrajudicial do conflito.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753406
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753405


 

 

QUESTÃO 7 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual de conflito no âmbito da 
administração pública interrompe a prescrição.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 8 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde houver, poderá 
instaurar, de ofício, procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços 
públicos.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753403
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753402


 

QUESTÃO 9 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Compreendem-se na competência das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, a 
prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos 
celebrados pela administração com particulares.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 10 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador 
revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753399
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753397


 

QUESTÃO 11 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores 
técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do 
procedimento de mediação. 

Dessa forma, a regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas acima discriminadas prestarem 
informações à administração tributária antes, durante e depois de homologado o termo final da mediação.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 12 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores 
técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do 
procedimento de mediação. Dessa forma, a regra da confidencialidade afasta o dever de as pessoas acima 
discriminadas prestarem informações à administração tributária.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753378


 

 

 

 

QUESTÃO 13 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 14 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a 
terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as partes 
expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para 
cumprimento de acordo obtido pela mediação.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753376
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753374


 

 

 

 

QUESTÃO 15 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

 

Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão devidas custas judiciais finais. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 16 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até noventa dias, contados da primeira 
sessão. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753371
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753368
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753366


 

 

QUESTÃO 17 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 18 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por 
parte desta de quarenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em 
procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753363
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753360


 

QUESTÃO 19 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Não havendo previsão contratual de mediação completa, deverá ser observada, entre outros critérios, uma 
lista de cinco nomes de profissionais de mediadores capacitados, na qual a parte convidada poderá escolher, 
expressamente, qualquer um dos cinco mediadores e, caso a parte convidada não se manifeste, considerar-
se-á aceito o primeiro nome da lista. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 20 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Não havendo previsão contratual de mediação completa, deverá ser observado, entre outros, o prazo 
mínimo de dez dias e prazo máximo de um mês, contados a partir do envio do convite para a realização da 
primeira reunião de mediação.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753358
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753356


 

QUESTÃO 21 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A previsão contratual de mediação deverá conter, entre outros, o prazo mínimo e máximo para a realização 
da primeira reunião de mediação, contado a partir da data de recebimento do convite e o local da primeira 
reunião de mediação.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 22 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de 
comunicação. Assim, o convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á rejeitado se não for 
respondido em até trinta dias da data de seu envio. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753354
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753351


 

QUESTÃO 23 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de 
comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 24 

ENUNCIADO DA QUESTÃO 

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, 
quando homologado judicialmente, título executivo judicial.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 25 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753347
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753344


 

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes, apenas em conjunto, bem 
como solicitar das partes as informações que entender necessárias para facilitar o entendimento entre 
aquelas.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 26 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese 
em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo indeterminado. A decisão que 
suspende o processo poderá ser objeto de recurso no prazo máximo de 3 (três) meses após a homologação 
da decisão.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 27 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753342
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753341


 

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese 
em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente para a solução 
consensual do litígio.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 28 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos cinco anos em curso de 
ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 29 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753338
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753335


 

seguir: 

As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Contudo, comparecendo uma das 
partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento, até que 
todas estejam devidamente assistidas.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 30 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e 
seja capacitada para fazer mediação, desde que integre qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou 
associação.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 31 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753334
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753332


 

O mediador, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, é equiparado à servidor público, para 
os efeitos da legislação penal.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 32 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O mediador poderá atuar como árbitro ou funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais 
pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador, após 5 (cinco) anos contado do término da 
última audiência em que atuou.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 33 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O mediador fica impedido, pelo prazo de três anos, contado do término da última audiência em que atuou, 
de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes.  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753330
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753328


 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 34 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da 
função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua 
imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 35 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A mediação deve versar sobre todo o conflito. Além disso, o consenso das partes envolvendo direitos 
indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. 

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753326
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753323


 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 36 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A mediação será orientada pelos princípios da Informalidade, Confidencialidade e Oralidade.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

GABARITO PARA PREENCHER 
 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1  19  

2  20  

3  21  

4  22  

5  23  

6  24  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753318
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000753312


 

7  25  

8  26  

9  27  

10  28  

11  29  

12  30  

13  31  

14  32  

15  33  

16  34  

17  35  

18  36  

SOLUÇÕES DAS QUESTÕES 
QUESTÃO 1  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Aplica-se esta Lei, no que couber, às outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais como 
mediações comunitárias e escolares, e àquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no 
âmbito de suas competências. A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como a Lei 13.140 dispõe sobre o assunto, em seu art. 42, caput e Parágrafo único: 

Art. 42. Aplica-se esta Lei, no que couber, às outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais 
como mediações comunitárias e escolares, e àquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde 
que no âmbito de suas competências. 

Parágrafo único. A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria. 

 

QUESTÃO 2  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de composição extrajudicial do 
conflito, somente poderão ser responsabilizados administrativamente.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Veja o erro da questão: 

“Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de composição extrajudicial do 
conflito, somente poderão ser responsabilizados administrativamente." 

Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 40: 

Art. 40. Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de composição extrajudicial do 
conflito, somente poderão ser responsabilizados civil, administrativa ou criminalmente quando, mediante 
dolo ou fraude, receberem qualquer vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem sua 
recepção por terceiro, ou para tal concorrerem. 



 

 

QUESTÃO 3 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo e passivo órgãos ou 
entidades de direito público que integrem a administração pública federal deverá ser previamente 
autorizada pelo Advogado-Geral da União. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Veja como a Lei 13.140 dispõe sobre o assunto, em seu art. 39, caput: 

Art. 39. A propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo e passivo 
órgãos ou entidades de direito público que integrem a administração pública federal DEVERÁ ser 
PREVIAMENTE AUTORIZADA pelo Advogado-Geral da União. 

 

QUESTÃO 4 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União, as empresas públicas, sociedades de 
economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou de prestação de serviços em regime de concorrência poderão exercer a faculdade de submeter 
seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia-Geral da União, para 



 

fins de composição extrajudicial do conflito. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
 
“Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União, as empresas públicas, sociedades de 
economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou de prestação de serviços em regime de concorrência poderão exercer a faculdade de submeter 
seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia-Geral da União, para 
fins de composição extrajudicial do conflito.” 
  
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 38, II: 
 
Art. 38. Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União: 
I – (....) 
II - As empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade 
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços em regime de concorrência 
NÃO PODERÃO exercer a faculdade prevista no art. 37; 
Art. 37. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas autarquias e fundações públicas, 
bem como às empresas públicas e sociedades de economia mista federais, submeter seus litígios com 
órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia-Geral da União, para fins 
de composição extrajudicial do conflito. 

 

QUESTÃO 5 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas autarquias e fundações públicas, bem 
como às empresas públicas e sociedades de economia mista federais, submeter seus litígios com órgãos ou 
entidades da administração pública federal à Advocacia-Geral da União, para fins de composição 



 

extrajudicial do conflito.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Veja como a Lei 13.140 dispõe sobre a faculdade dos entes Federados quanto à submissão de seus litígios 
com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia-Geral da União, para fins de 
composição extrajudicial do conflito, em seu art. 37, caput: 

Art. 37. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, suas autarquias e fundações públicas, 
bem como às empresas públicas e sociedades de economia mista federais, submeter seus litígios com órgãos 
ou entidades da administração pública federal à Advocacia-Geral da União, para fins 
de composição extrajudicial do conflito. 

 

QUESTÃO 6 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que 
integram a administração pública federal, a Advocacia-Geral da União poderá realizar composição 
extrajudicial do conflito.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 



 

"No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que 
integram a administração pública federal, a Advocacia-Geral da União poderá realizar composição 
extrajudicial do conflito.” 
  
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 36, caput: 
 
Art. 36. No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito 
público que integram a administração pública federal, a Advocacia-Geral da União deverá realizar 
composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos previstos em ato do Advogado-Geral da 
União. 
 
Perceba que, no caso apresentado pela questão, não se trata de um ato discricionário da Advocacia Geral 
da União e, sim, um ato vinculado, ou seja, nos casos de controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de 
direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia-Geral da União DEVERÁ realizar 
composição extrajudicial do conflito. 

 

QUESTÃO 7 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual de conflito no âmbito da 
administração pública interrompe a prescrição.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
 
“A instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual de conflito no âmbito da 
administração pública interrompe a prescrição.” 
 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 34, caput: 
 
Art. 34. A instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual de conflito no âmbito 
da administração pública SUSPENDE a prescrição. 



 

§ 1º Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de 
admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização do pedido de 
resolução consensual do conflito. 
§ 2º Em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá observar o disposto na Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 
 
É importante que o candidato perceba as diferenças entre os termos “Interrompe” e “Suspende”. 
 
- O termo “interrompe”, no mundo jurídico, significa a paralisação da contagem do tempo, para algum 
efeito ocasionado pela passagem desse, que, comumente na legislação, ocasiona o recomeço da contagem 
do tempo. 
 
- Já o termo “Suspensão” pode ser considerado o ato de paralisar o tempo para a ocorrência de 
determinada ação, o qual volta a ser contado do momento da paralisação até o que faltava para o 
cumprimento do período legal. 

 

QUESTÃO 8 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde houver, poderá 
instaurar, de ofício, procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços 
públicos.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como a Lei 13.140 dispõe sobre o assunto, em seu art. 33, Parágrafo único: 

Art. 33. (....) 

Parágrafo único. A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde 
houver, poderá instaurar, de ofício ou mediante provocação, procedimento de mediação coletiva de 
conflitos relacionados à prestação de serviços públicos. 

 



 

QUESTÃO 9 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Compreendem-se na competência das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, a 
prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos 
celebrados pela administração com particulares.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Veja como a Lei 13.140 dispõe sobre o assunto, em seu art. 32, § 5º: 

Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de prevenção e 
resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver 
(...) 

(...) 

§ 5º Compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção e a resolução de 
conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com 
particulares. 

 

QUESTÃO 10 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 



 

Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-
la às demais, exceto se expressamente autorizado.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como a Lei 13.140 dispõe sobre o assunto, em seu art. 31: 

Art. 31. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o 
mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. 

 

QUESTÃO 11 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores 
técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do 
procedimento de mediação. 

Dessa forma, a regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas acima discriminadas prestarem 
informações à administração tributária antes, durante e depois de homologado o termo final da mediação  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Veja o erro da questão: 



 

Dessa forma, a regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas acima discriminadas prestarem 
informações à administração tributária antes, durante e depois de homologado o termo final da mediação. 

Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 30, §§ 1º e 4º: 

Art. 30: 

(...) 

§ 1º O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, 
assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado 
do procedimento de mediação (...) 

(...) 

§ 4º A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem 
informações à administração tributária APÓS O TERMO FINAL DA MEDIAÇÃO, aplicando-se aos seus 
servidores a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos do art. 198 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

 

QUESTÃO 12 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores 
técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do 
procedimento de mediação. Dessa forma, a regra da confidencialidade afasta o dever de as pessoas acima 
discriminadas prestarem informações à administração tributária. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO.  



 

Veja o erro da questão: 

Dessa forma, a regra da confidencialidade afasta o dever de as pessoas acima discriminadas prestarem 
informações à administração tributária. 

Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 30, §§ 1º e 4º: 

Art. 30: 

(...) 

§ 1º O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, 
assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado 
do procedimento de mediação (...) 

(...) 

§ 4º A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem 
informações à administração tributária APÓS o termo FINAL da mediação, aplicando-se aos seus servidores 
a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos do art. 198 da Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

 

QUESTÃO 13 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Veja o erro da questão: 

Está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública. 

Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 30, § 3º: 



 

Art. 30: 

(...) 

§ 3º Não está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação 
pública. 

 

QUESTÃO 14 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a 
terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as partes 
expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para 
cumprimento de acordo obtido pela mediação.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Veja como a Lei 13.140 dispõe sobre a confidencialidade de informações relativas ao procedimento de 
mediação, em seu art. 30: 

Art. 30. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a 
terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes 
expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para 
cumprimento de acordo obtido pela mediação. 

 

QUESTÃO 15 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

 

Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão devidas custas judiciais finais. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 29: 
 
Art. 29. Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, NÃO serão devidas custas judiciais 
finais. 

 

QUESTÃO 16 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até noventa dias, contados da primeira 
sessão. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
 



 

O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até noventa dias, contados da primeira 
sessão. 
 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 28: 
 
Art. 28. O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até sessenta dias, contados da 
primeira sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, requererem sua prorrogação. 

 

QUESTÃO 17 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 25: 
 
Art. 25. Na mediação judicial, os mediadores NÃO estarão sujeitos à prévia aceitação das partes. 

 

QUESTÃO 18 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por 
parte desta de quarenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em 
procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada.   



 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
 
O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por 
parte desta de quarenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser vencedora em 
procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada. 
 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 22, § 2º, IV: 
Art. 22: 
§ 2º (....) 
I - (....) 
II - (....) 
III - (....) 
IV - O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção 
por parte desta de cinquenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a 
ser vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a 
qual foi convidada. 

 

QUESTÃO 19 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Não havendo previsão contratual de mediação completa, deverá ser observada, entre outros critérios, uma 
lista de cinco nomes de profissionais de mediadores capacitados, na qual a parte convidada poderá escolher, 
expressamente, qualquer um dos cinco mediadores e, caso a parte convidada não se manifeste, considerar-
se-á aceito o primeiro nome da lista. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 22, § 2º, III: 
 
Art. 22: 
§ 2º Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes critérios para a 
realização da primeira reunião de mediação: 
I - Prazo mínimo de dez dias úteis e prazo máximo de três meses, contados a partir do recebimento do 
convite; 
II - Local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais; 
III - Lista de cinco nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados; a 
parte convidada poderá escolher, expressamente, qualquer um dos cinco mediadores e, caso a parte 
convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista; 
IV - O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção 
por parte desta de cinquenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser 
vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual 
foi convidada. 

 

QUESTÃO 20 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Não havendo previsão contratual de mediação completa, deverá ser observado, entre outros, o prazo 
mínimo de dez dias e prazo máximo de um mês, contados a partir do envio do convite para a realização da 
primeira reunião de mediação.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
 



 

Não havendo previsão contratual de mediação completa, deverá ser observado, entre outros, o prazo 
mínimo de dez dias e prazo máximo de um mês, contados a partir do envio do convite para a realização da 
primeira reunião de mediação. 
 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 22, § 2º, I: 
 
Art. 22: 
§ 2º Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes critérios para a 
realização da primeira reunião de mediação: 
I - Prazo mínimo de dez dias úteis e prazo máximo de três meses, contados a partir do recebimento do 
convite; 
II - Local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais; 
III - Lista de cinco nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados; a 
parte convidada poderá escolher, expressamente, qualquer um dos cinco mediadores e, caso a parte 
convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista; 
IV - O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção 
por parte desta de cinquenta por cento das custas e honorários sucumbenciais caso venha a ser 
vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual 
foi convidada. 

 

QUESTÃO 21 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A previsão contratual de mediação deverá conter, entre outros, o prazo mínimo e máximo para a realização 
da primeira reunião de mediação, contado a partir da data de recebimento do convite e o local da primeira 
reunião de mediação.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 22: 
Art. 22. A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo: 



 

I - Prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a partir da data 
de recebimento do convite; 
II - Local da primeira reunião de mediação; 
III - Critérios de escolha do mediador ou equipe de mediação; 
IV - Penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação. 

 

QUESTÃO 22 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de 
comunicação. Assim, o convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á rejeitado se não for 
respondido em até trinta dias da data de seu envio. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
 
O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de 
comunicação. Assim, o convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á rejeitado se não for 
respondido em até trinta dias da data de seu envio. 
 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 21, parágrafo único: 
 
Art. 21. O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio 
de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira 
reunião. 
Parágrafo único. O convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á rejeitado se não for 
respondido em até trinta dias da data de seu RECEBIMENTO. 

 



 

QUESTÃO 23 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de 
comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião. 
( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 21: 
   
Art. 21. O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio 
de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira 
reunião. 
Parágrafo único. O convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á rejeitado se não for 
respondido em até trinta dias da data de seu recebimento. 

 

QUESTÃO 24 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, 
quando homologado judicialmente, título executivo judicial.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
 Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 20, Parágrafo único: 
 
Art. 20. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for 
celebrado acordo ou quando não se justificar novos esforços para a obtenção de consenso, seja por 
declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. 
Parágrafo único. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título 
executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. 

 

QUESTÃO 25 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes, apenas em conjunto, bem 
como solicitar das partes as informações que entender necessárias para facilitar o entendimento entre 
aquelas.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes, apenas em conjunto, bem 
como solicitar das partes as informações que entender necessárias para facilitar o entendimento entre 
aquelas. 
 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 19: 
Art. 19. No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes, em conjunto ou 
separadamente, bem como solicitar das partes as informações que entender necessárias para facilitar o 
entendimento entre aquelas. 

 



 

QUESTÃO 26 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese 
em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo indeterminado. A decisão que 
suspende o processo poderá ser objeto de recurso no prazo máximo de 3 (três) meses após a homologação 
da decisão.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
 
"Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese 
em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo indeterminado. A decisão que 
suspende o processo poderá ser objeto de recurso no prazo máximo de 3 (três) meses após a 
homologação da decisão." 
 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 16 e § 1º: 
 
Art. 16. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à 
mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente 
para a solução consensual do litígio. 
§ 1º É irrecorrível a decisão que SUSPENDE o processo nos termos requeridos de comum acordo pelas 
partes. 

 

QUESTÃO 27 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 



 

seguir: 

Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese 
em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente para a solução consensual 
do litígio.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 16, caput: 
   
Art. 16. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à 
mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente para 
a solução consensual do litígio. 
§ 1º É irrecorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos de comum acordo pelas 
partes. 
§ 2º A suspensão do processo não obsta a concessão de medidas de urgência pelo juiz ou pelo árbitro. 

 

QUESTÃO 28 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos cinco anos em curso de 
ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 



 

Veja os erros da questão: 
 
Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos cinco anos em curso de 
ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 
Conforme o art. 11 da lei 13.140/15, a pessoa, para atuar como mediador judicial, deverá ser: 
 

1. Capaz 
2. Graduado há pelo menos 2 anos. 
3. Ser capacitada em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais. 
4. E deverá observar os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em 

conjunto com o Ministério da Justiça. 

 
Portanto, esses 4 requisitos acima deverão ser cumpridos para que a pessoa possa ser Mediador Judicial. 
   
Veja como a Lei 13.140 dispõe sobre os Mediadores Judiciais, em seu art. 11: 
  
Art. 11. Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos dois anos em curso 
de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação 
em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos 
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça. 

 

QUESTÃO 29 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Contudo, comparecendo uma das 
partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento, até que 
todas estejam devidamente assistidas.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

CERTO. 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 10: 
 
Art. 10. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. 
Parágrafo único. Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o 
mediador suspenderá o procedimento, até que todas estejam devidamente assistidas. 

 

QUESTÃO 30 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e 
seja capacitada para fazer mediação, desde que integre qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou 
associação.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
 
“Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e 
seja capacitada para fazer mediação, desde que integre qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou 
associação." 
   
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 9º, caput: 
  
Art. 9º Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das 
partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, 
entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. 
 

QUESTÃO 31 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O mediador, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, é equiparado à servidor público, para 
os efeitos da legislação penal.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 8º, caput: 
 
Art. 8º O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de mediação, quando no exercício 
de suas funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público, para os efeitos da legislação penal. 

 

QUESTÃO 32 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O mediador poderá atuar como árbitro ou funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais 
pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador, após 5 (cinco) anos contado do término da 
última audiência em que atuou.  

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
  



 

“O mediador poderá atuar como árbitro ou funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais 
pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador, após 5 (cinco) anos contado do término da 
última audiência em que atuou.” 
  
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 7º, caput: 
  
Art. 7º O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como testemunha em processos 
judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador. 

 

QUESTÃO 33 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

O mediador fica impedido, pelo prazo de três anos, contado do término da última audiência em que atuou, 
de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Veja o erro da questão: 
“O mediador fica impedido, pelo prazo de três anos, contado do término da última audiência em que 
atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes.” 
 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 6º, caput: 
 
Art. 6º O mediador fica impedido, pelo prazo de um ano, contado do término da última audiência em que 
atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. 

 

QUESTÃO 34 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

 



 

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da 
função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua 
imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto em seu art. 5º, parágrafo único: 
 
Art. 5º Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz. 
Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes 
da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à 
sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas. 

 

QUESTÃO 35 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A mediação deve versar sobre todo o conflito. Além disso, o consenso das partes envolvendo direitos 
indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 



 

Ao contrário do afirmado pela questão, a Mediação PODE versar sobre TODO o conflito ou sobre PARTE 
DELE. 
 
Veja como dispõe a Lei 13.140/15 sobre o assunto: 
  
Art. 3º Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos 
indisponíveis que admitam transação. 
§ 1º A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. 
§ 2º O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em 
juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. 

 

QUESTÃO 36 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com base na Lei nº 13.140/15, que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de 
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, julgue o item a 
seguir: 

A mediação será orientada pelos princípios da Informalidade, Confidencialidade e Oralidade.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Veja como a Lei 13.140 dispõe sobre os Princípios que orientam o Procedimento de Mediação, em seu art. 
2º: 
 
Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios: 
 
I. Imparcialidade do mediador; 
II. Isonomia entre as partes; 
III. Oralidade; 
IV. Informalidade; 
V. Autonomia da vontade das partes; 
VI. Busca do consenso; 
VII. Confidencialidade; 
VIII. Boa-fé.  

 



 

 

GABARITO PREENCHIDO 
 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1 CERTO 19 CERTO 

2 ERRADO 20 ERRADO 

3 CERTO 21 CERTO 

4 ERRADO 22 ERRADO 

5 CERTO 23 CERTO 

6 ERRADO 24 CERTO 

7 ERRADO 25 ERRADO 

8 CERTO 26 ERRADO 

9 CERTO 27 CERTO 

10 CERTO 28 ERRADO 

11 ERRADO 29 CERTO 

12 ERRADO 30 ERRADO 

13 ERRADO 31 CERTO 

14 CERTO 32 ERRADO 

15 CERTO 33 ERRADO 

16 ERRADO 34 CERTO 

17 CERTO 35 ERRADO 

18 ERRADO 36 CERTO 
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