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APRESENTAÇÃO  

*Professora Bruna Vieira 

Advogada. Mestre em Concretização de Direitos Sociais pelo UNISAL. Professora há 13 
anos em cursos de pós-graduação, concursos públicos e exame de ordem há 13 anos. 
Autora de diversas obras jurídicas pelas editoras FOCO e SARAIVA, em especial, das 
seguintes: “COMO PASSAR NA OAB - 1ª FASE - 5.000 QUESTÕES COMENTADAS - 18 ª ED – 
2022”, “SUPER-REVISÃO OAB - DOUTRINA COMPLETA - 12ª ED – 2022” e “COMO PASSAR 
NA OAB 2ª FASE - PRÁTICA CONSTITUCIONAL - 7ª ED – 2022”. Atuou na coordenação 
acadêmica dos cursos de Pós-graduação da FGV (GVLAW) e foi aluna especial no Curso de 
Pós-graduação Stricto Sensu da USP (Faculdade de Direito - Universidade São Paulo), nas 
disciplinas: “Metodologia do Ensino Jurídico” com o Prof. José Eduardo Campos de 
Oliveira Faria e "Efetivação do Direito à Saúde em Estados Democráticos de Direito: 
Fundamentos, Evolução e Desafios do Direito Sanitário, com os professores Fernando 
Mussa Abujamra Aith e Sueli Dallari.   

INTRODUÇÃO 

Programa 

O curso é dividido em quatro partes, sendo ministrado em duas aulas de uma hora e meia cada. Os temas 
abordados são: 

1) Como estudar para provas objetivas – dicas básicas e estratégias. 

2) Identificação dos principais motivos que levam aos erros. 

3) Marcações básicas nas questões para melhor discernimento e escolha; 

4) Técnicas de resolução de questões objetivas. 

 

Objetivos de aprendizagem  

Ao final das aulas, os participantes serão capazes de: 

 organizar e cumprir técnica e estrategicamente um cronograma de estudos;  

 identificar os principais motivos aos erros, para que eles não se repitam; 

 extrair, dos materiais de estudos, os conteúdos essenciais para a aprovação no exame de ordem; 

 preparar as questões para a escolha da alternativa correta e para a utilização das técnicas de 

resolução de questões objetivas, caso haja necessidade. 
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 utilizar as técnicas de resolução de questões objetivas, em casos de dúvidas sobre qual alternativa 

assinalar. 

Cronograma – Aulas Ao Vivo 

Aula  Dia  Horário 

Aula I 07/04 19h 

Aula II 11/04 19h 

MÉTODOS DE PREPARAÇÃO E TÉCNICAS PARA RESOLUÇÃO 

DE QUESTÕES OBJETIVAS  

Métodos de Preparação 

1) Como estudar para provas objetivas – Dicas básicas e estratégias. 

2) Identificação dos principais motivos que levam aos erros. 

3) Marcações básicas nas questões para melhor discernimento e escolha; 

Técnicas Para Resolução de Questões Objetivas 

I - TÉCNICA DA REPETIÇÃO DE ELEMENTOS 

Treino 

São princípios que regem a Administração Pública, previstos expressamente na Constituição em vigor: 

A) impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade e eficiência 

B) legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e especialidade 

C) legalidade, impessoalidade, probidade, motivação e continuidade 

D) legalidade, impessoalidade, moralidade, motivação e publicidade 

E) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

 

A usurpação de função e a desapropriação de um bem imóvel da União por um bem imóvel da União por 
um município são, respectivamente, vícios do ato administrativo relativos à: 

A) competência e objeto 

B) sujeito e competência 

C) incapacidade e forma 
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D) incompetência e motivo 

D) Objeto e finalidade 

Jogo 

(OAB/Exame Unificado – 2017.2) Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente registrada em 
seu nome, que mantinha no interior da residência sem adotar os cuidados necessários, inclusive o de 
desmuniciá-la, acaba, acidentalmente, por dispará-la, vindo a atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste, 
Maria. 

Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil e Maria sofreu lesão corporal e debilidade 
permanente de membro. 

Preocupado com sua situação jurídica, Pedro o procura para, na condição de advogado, orientá-lo acerca 
das consequências do seu comportamento. 

Na oportunidade, considerando a situação narrada, você deverá esclarecer, sob o ponto de vista técnico, 
que ele poderá vir a ser responsabilizado pelos crimes de 

A) homicídio culposo, lesão corporal culposa e disparo de de arma de fogo, em concurso formal. 

B) homicídio culposo e lesão corporal grave, em concurso formal. 

C) homicídio culposo e lesão corporal culposa, em concurso material. 

D) homicídio culposo e lesão corporal culposa, em concurso formal. 

II - TÉCNICA DAS AFIRMAÇÕES GENERALIZANTES 

Subtécnica 01: Palavras Generalizantes 

Treino 

Em relação à licitação, é correto afirmar:  

A) possui como objetivo exclusivo proporcionar à Administração o negócio mais vantajoso.  

B) somente a União pode legislar sobre a matéria.  

C) o princípio da vinculação ao edital aplica-se apenas aos licitantes.  

D) o leilão é utilizado exclusivamente para a venda de bens móveis inservíveis, legalmente apreendidos ou 
penhorados.  

E) as hipóteses de inexigibilidade de licitação, previstas em lei, são meramente exemplificativas, sendo, no 
entanto, exaustivas as que contemplam sua dispensa. 

Jogo 

(OAB/Exame Unificado – 2019.1) O fornecimento de energia elétrica à residência de Vicente foi 
interrompido em 2 de janeiro de 2018, porque, segundo a concessionária de serviço público, haveria um 
“gato” no local, ou seja, o medidor de energia teria sido indevidamente adulterado. 
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Indignado, Vicente, representado por um(a) advogado(a), propôs, aproximadamente um mês depois, 
demanda em face da fornecedora e pediu o restabelecimento do serviço, pois o medidor estaria hígido. 
A fim de provar os fatos alegados, o autor requereu a produção de prova pericial. 

Citado poucos meses depois da propositura da demanda, a ré defendeu a correção de sua conduta, 
ratificou a existência de irregularidade no medidor de energia e, tal qual o autor, requereu a produção 
de perícia. 

Em dezembro de 2018, após arbitrar o valor dos honorários periciais e antes da realização da perícia, o 
juiz atribuiu apenas ao autor, que efetivamente foi intimado para tanto, o pagamento de tal verba. 

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. 

A) A decisão judicial está correta, uma vez que, se ambas as partes requererem a produção de perícia, 
apenas o autor deve adiantar o pagamento. 

B) O juiz decidiu de modo incorreto, pois se ambas as partes requererem a produção de perícia, autor e réu 
devem adiantar os honorários periciais. 

C) A decisão está equivocada, na medida em que os honorários periciais são pagos apenas ao final do 
processo. 

D) A decisão está correta, pois o magistrado tinha a faculdade de atribuir a apenas uma das partes o 
pagamento do montante. 

 

(OAB/Exame Unificado – 2020.1) Adriano, por meio de um site especializado, efetuou reserva de hotel 
para estada com sua família em praia caribenha. A reserva foi imediatamente confirmada pelo site, um 
mês antes das suas férias, quando fariam a viagem. 

Ocorre que, dez dias antes do embarque, o site especializado comunicou a Adriano que o hotel havia 
informado o cancelamento da contratação por erro no parcelamento com o cartão de crédito. Adriano, 
então, buscou nova compra do serviço, mas os valores estavam cerca de 30% mais caros do que na 
contratação inicial, com o qual anuiu por não ser mais possível alterar a data de suas férias. 

Ao retornar de viagem, Adriano procurou você, como advogado(a), a fim de saber se seria possível a 
restituição dessa diferença de valores. 

Neste caso, é correto afirmar que o ressarcimento da diferença arcada pelo consumidor 

A) poderá ser buscado em face exclusivamente do hotel, fornecedor que cancelou a contratação. 

B) poderá ser buscado em face do site de viagens e do hotel, que respondem solidariamente, por 
comporem a cadeia de fornecimento do serviço. 

C) não poderá ser revisto, porque o consumidor tinha o dever de confirmar a compra em sua fatura de 
cartão de crédito. 

D) poderá ser revisto, sendo a responsabilidade exclusiva do site de viagens, com base na teoria da 
aparência, respondendo o hotel apenas subsidiariamente. 
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Subtécnica 02: “Pode”, “Não Pode” e “Deve” 

Treino 

A convalidação de atos administrativos é providência que: 

A) não pode ser tomada, por falta de expressa previsão legal;  

B) pode ser tomada, desde que não prejudique o interesse público ou os direitos de terceiros;  

C) pode ser tomada livremente, mediante apreciação discricionária da autoridade competente;  

D) deve obrigatoriamente ser tomada, se os vícios forem sanáveis;  

E) não pode ser tomada, em razão de inexistirem nulidade relativas em direito administrativo.  

Jogo 

(OAB/Exame Unificado – 2019.2) Em decorrência de grave dano ambiental em uma Unidade de 
Conservação, devido ao rompimento de barragem de contenção de sedimentos minerais, a Defensoria 
Pública estadual ingressa com Ação Civil Pública em face do causador do dano. Sobre a hipótese, assinale 
a afirmativa correta. 

A) A Ação Civil Pública não deve prosseguir, uma vez que a Defensoria Pública não é legitimada a propor a 
referida ação judicial. 

B) A Defensoria Pública pode pedir a recomposição do meio ambiente cumulativamente ao pedido de 
indenizar, sem que isso configure bis in idem. 

C) Tendo em vista que a conduta configura crime ambiental, a ação penal deve anteceder a Ação Civil 
Pública, vinculando o resultado desta. 

D) A Ação Civil Pública não deve prosseguir, uma vez que apenas o IBAMA possui competência para propor 
Ação Civil Pública quando o dano ambiental é causado em Unidade de Conservação. 

 

(OAB/Exame Unificado – 2018.1) Ricardo, servidor público federal, especializou-se no mercado 
imobiliário, tornando-se corretor de imóveis. Em razão do aumento da demanda, passou a atender seus 
clientes durante o horário de expediente, ausentando-se da repartição pública sem prévia autorização 
do chefe imediato. Instaurada sindicância, Ricardo foi punido com uma advertência. A despeito disso, ele 
passou a reincidir na mesma falta que ensejou sua punição. Nova sindicância foi aberta. Com base na 
situação narrada, assinale a afirmativa correta.   

A) A sindicância não pode resultar, em nenhuma hipótese, na aplicação da pena de suspensão; neste caso, 
deve ser instaurado processo administrativo disciplinar.   

B) A reiteração da mesma falha não enseja a aplicação da pena de suspensão; neste caso, a única sanção 
possível é a advertência.   

C) A sindicância pode dar ensejo à aplicação da pena de suspensão, desde que a sanção seja de até 30 
(trinta) dias.  
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D) A pena de demissão independe da instauração de processo administrativo disciplinar, podendo ser 
aplicada após sindicância.  

Subtécnica 03: “Assertivas Negativas” 

Treino 

É uma decorrência possível do princípio da impessoalidade aplicado à Administração Pública: 

A) serem os atos praticados pelos agentes públicos imputados à entidade em nome da qual eles agem  

B) ser vedado à autoridade que pratica um ato administrativo identificar-se pessoalmente  

C) não serem os agentes públicos pessoalmente responsáveis pelos atos que praticam pela Administração 

D) não poder a Administração praticar atos que gerem consequências para pessoas nominalmente 
identificadas  

E) não possuir a Administração responsabilidade civil pelos atos praticados por seus agentes na hipótese 
em que estejam exercendo competência 

Jogo 

(OAB/Exame Unificado – 2019.1) Numerosas decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos 
ambientais e de comércio exterior, concederam autorização para que sociedades empresárias pudessem 
importar pneus usados. Diante disso, o Presidente da República ingressa com Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), sustentando que tais decisões judiciais autorizativas 
da importação de pneus usados teriam afrontado preceito fundamental, representado pelo direito à 
saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa 
correta. 

A) ADPF não se presta para impugnar decisões judiciais, pois seu objeto está adstrito às leis ou a atos 
normativos federais e estaduais de caráter geral e abstrato, assim entendidos aqueles provenientes do 
Poder Legislativo em sua função legislativa. 

B) A ADPF tem por objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder 
Público, ainda que de efeitos concretos ou singulares; logo, pode impugnar decisões judiciais que violem 
preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada a subsidiariedade no seu uso. 

C) Embora as decisões judiciais possam ser impugnadas por ADPF, a alegada violação do direito à saúde e a 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere no conceito de preceito fundamental, 
conforme rol taxativo constante na Lei Federal nº 9.882/99. 

D) A ADPF não pode ser admitida, pois o Presidente da República, na qualidade de chefe do Poder 
Executivo, não detém legitimidade ativa para suscitar a inconstitucionalidade de ato proferido por 
membros do Poder Judiciário, sob pena de vulneração ao princípio da separação dos poderes. 

 

(OAB/Exame Unificado – 2018.1) Em 05 de dezembro de 2016, Sérgio, mediante contrato de compra e 
venda, adquiriu de Fernando um computador seminovo (ano 2014) da marca Massa pelo valor de R$ 
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5.000,00. O pagamento foi integralizado à vista, no mesmo dia, e foi previsto no contrato que o bem 
seria entregue em até um mês, devendo Fernando contatar Sérgio, por telefone, para que este buscasse 
o computador em sua casa. No contrato, também foi prevista multa de R$ 500,00 caso o bem não fosse 
entregue no prazo combinado. 

Em 06 de janeiro de 2017, Sérgio, muito ansioso, ligou para Fernando perguntando pelo computador, 
mas teve como resposta que o atraso na entrega se deu porque a irmã de Fernando, Ana, que iria trazer 
um computador novo para ele do exterior, tinha perdido o voo e só chegaria após uma semana. Por tal 
razão, Fernando ainda dependia do computador antigo para trabalhar e não poderia entregá-lo de 
imediato a Sérgio. 

Acerca dos fatos narrados, assinale a afirmativa correta. 

A) Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem) ou a cláusula 
penal de R$ 500,00, não podendo ser cumulada a multa com a obrigação principal. 

 B) Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem) 
simultaneamente à multa de R$ 500,00, tendo em vista ser cláusula penal moratória. 

 C) Sérgio somente poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação (entrega do bem), não a 
multa, pois o atraso foi por culpa de terceiro (Ana), e não de Fernando. 

D) Sérgio somente poderá exigir de Fernando a cláusula penal de R$ 500,00, não a execução específica da 
obrigação (entrega do bem), que depende de terceiro (Ana). 

III - TÉCNICA DA SINTONIA LÓGICA E GRAMATICAL 

Treino 

É direito do administrado, expressamente previsto na Lei sobre Processo Administrativo (Lei 9.784/99):  

a) proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé 

b) expor os fatos conforme a verdade 

c) ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas  

d) não agir de modo temerário 

e) prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos 

Jogo 

(OAB/Exame Unificado – 2019.1) Você foi procurada, como advogada, por um pequeno grupo de 
estudantes negros que cursa o terceiro ano do ensino médio em uma escola particular. Os estudantes 
relatam que se sentem violados na sua cultura, porque os programas das disciplinas pertinentes não 
tratam de temas ligados à História da África e da população negra no Brasil. Indagam a você, como 
advogado(a), se a Escola não teria a obrigação de fazê-lo. 

Nesse caso, com base no Estatuto da Igualdade Racial, assinale a opção que apresenta a resposta correta 
a ser dada aos alunos. 
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A) O estudo de temas ligados à história da população negra na África e no Brasil e da cultura afro-brasileira 
é importante no sentido ético, mas não há obrigação legal das escolas nesse sentido. 

B) As escolas públicas devem promover o estudo da História da África e da história da população negra no 
Brasil, mas esse dever não se estende aos estabelecimentos privados de ensino que possuem autonomia 
na definição de seus currículos. 

C) A adoção de conteúdos referentes à cultura afro-brasileira, bem como aqueles referentes à história da 
população negra no Brasil, depende de determinação dos Conselhos de Educação, seja o Conselho 
Nacional, sejam os respectivos Conselhos Estaduais. 

D) As escolas de ensino fundamental e médio devem promover o estudo da História da África e da história 
da população negra no Brasil, bem como da cultura afro-brasileira, o que deve ocorrer no âmbito de todo o 
currículo escolar. 

IV - TÉCNICA DO BUSCAR A RAIZ  

Treino 

Em seu sentido subjetivo, o estudo da Administração Pública abrange: 

A) a atividade administrativa.  

B) o poder de polícia administrativa.  

C) as entidades e órgãos que exercem as funções administrativas.  

D) o serviço público.  

E) a intervenção do Estado nas atividades privadas. 

Jogo 

(OAB/Exame Unificado – 2016.2) A partir da leitura de Aristóteles (Ética a Nicômaco), assinale a 
alternativa que corresponde à classificação de justiça constante do texto: 

“... uma espécie é a que se manifesta nas distribuições de honras, de dinheiro ou das outras coisas que 
são divididas entre aqueles que têm parte na constituição (pois aí é possível receber um quinhão igual 
ou desigual ao de um outro)...”   

A) Justiça Natural. 

B) Justiça Comutativa. 

C) Justiça Corretiva. 

D) Justiça Distributiva. 

V - TÉCNICA DO BOM SENSO 

Treino 



 

 

   
10 
12 

Se o acusado num processo criminal se recusa a responder às perguntas que lhe são feitas pelo juiz, o 
magistrado: 

a) deve punir o acusado, retirando-lhe o direito de defesa;  

b) deve prender o acusado até que ele se disponha a dar as respostas pedidas;  

c) deve decretar a prisão do acusado, em face da desobediência à sua ordem;  

d) deve considerar o silêncio como confissão tácita dos crimes que lhe são atribuídos;  

e) deve aceitar essa decisão. 

Jogo 

(OAB/Exame Unificado – 2019.2) Álvares Florence tem um filho relativamente incapaz e consulta você, 
como advogado(a), para saber da possibilidade de transferir para o filho parte das quotas que possui na 
sociedade empresária Redenção da Serra Alimentos Ltda., cujo capital social se encontra integralizado. 

Apoiado na disposição do Código Civil sobre o assunto, você respondeu que 

A) é permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai 
no instrumento de alteração contratual. 

B) não é permitida a participação de menor, absoluta ou relativamente incapaz, em sociedade, exceto nos 
tipos de sociedades por ações. 

C) não é permitida a participação de incapaz em sociedade, mesmo que esteja representado ou assistido, 
salvo se a transmissão das quotas se der em razão de sucessão causa mortis. 

D) é permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, desde que esteja assistido no 
instrumento de alteração contratual, devendo constar a vedação do exercício da administração da 
sociedade por ele. 

VI - TÉCNICA DA “PRESENÇA DE ESPÍRITO” 

Jogo 

(OAB/Exame Unificado – 2019.3) Em certa situação, uma advogada, inscrita na OAB, foi ofendida em 
razão do exercício profissional durante a realização de uma audiência judicial. O ocorrido foi 
amplamente divulgado na mídia, assumindo grande notoriedade e revelando, de modo urgente, a 
necessidade de desagravo público. 

Considerando que o desagravo será promovido pelo Conselho competente, seja pelo órgão com 
atribuição ou pela Diretoria ad referendum, assinale a afirmativa correta. 

A) A atuação se dará apenas mediante provocação, a pedido da ofendida ou de qualquer outra pessoa. É 
condição para concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada 
como ofensora. 

B) A atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu 
representante legal ou advogado inscrito na OAB. É condição para concessão do desagravo a solicitação de 
informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora.. 
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C) A atuação se dará de ofício ou mediante provocação, seja da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Não 
é condição para concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada 
como ofensora. 

D) A atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu 
representante legal ou advogado inscrito na OAB. Não é condição para concessão do desagravo a 
solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. 

Demais técnicas para conhecimento 

I - TÉCNICA DAS ALTERNATIVAS EXCLUDENTES  

Quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo afirma-se que é:  

A) relativa 

B) absoluta 

C) totalitária  

D) permanente 

E) incontestável 

II - TÉCNICA DAS CONCEITOS COMPRIDOS 

As organizações sociais são pessoas jurídicas de direito  

A) público ou privado, prestadoras de serviço público, que se submetem integralmente ao regime de 
direito público. 

B) privado, com fins lucrativos, que desempenham serviços públicos não exclusivos do Estado e submetem-
se a regime jurídico de direito privado. 

C) privado, com ou sem fins lucrativos, que recebem incentivos materiais e financeiros do Poder Público 
para desenvolvimento de atividade social e que, portanto, submetem-se integralmente à obrigação legal 
de licitar no decorrer de suas atividades. 

D) privado, sem fins lucrativos, que celebram contrato de gestão com o Poder Público para obtenção de 
recursos orçamentários e desenvolvem serviços sociais não exclusivos do Estado, podendo estar 
dispensadas de licitar no decorrer do exercício de suas atividades. 

III - TÉCNICA DAS EXPLICAÇÕES DESNECESSÁRIAS 

Assinale a alternativa correta:  

a) a revogação dos atos administrativos pode ser feita tanto pela Administração Pública como pelo Poder 
Judiciário, vez que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser subtraída da apreciação deste 
Poder. 
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b) a revogação dos atos administrativos retroage, ou seja, tem efeito “ex tunc”, vez que a ilegalidade 
acompanha o ato desde a sua expedição. 

c) os atos vinculados não podem ser revogados.  

d) a revogação de um ato administrativo depende da existência de fato superveniente que o torne 
inconveniente ou inoportuno, devendo a ilegalidade ser declarada de ofício pela Administração Pública. 

IV - TÉCNICA DA PARÁFRASE 

A Lei da Ação Popular, Lei 4.717/75, conceitua casos de nulidade no parágrafo único do seu art. 2º. As 
definições trazidas pelas alternativas não correspondem ao previsto legalmente, à exceção de uma: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato se incluir nas atribuições legais do agente que o 
praticou. 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância completa ou regular de formalidades 
indispensáveis à existência ou seriedade do ato. 

c) quando o ato se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou diz-se que a houve violação da 
competência.  

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o 
ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. 

V - TÉCNICA DA ESTATÍSTICA FINAL 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Bons estudos,  

Prof.ª Bruna Vieira 
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