
O Centro Acad�mico Amaro Cavalcanti, entidade representativa do corpo 

discente do Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte comunica, 

atrav�s deste edital, as normas referentes � realiza��o de atividade simulada, denominada 

SIMULADO OAB - CAAC.

A prova envolver� a realiza��o simulada de quest�es objetivas, em termos 

semelhantes aos que ocorrem nas avalia��es realizadas no exame de Ordem da OAB. 

Art. 1� – Da disposi��o preliminar

O SIMULADO OAB - CAAC ser� regido exclusivamente por este edital.

Art. 2� – Das inscri��es

A realiza��o do SIMULADO OAB - CAAC dar-se-� entre a totalidade de alunos(as)

em�ritos(as) ou benem�ritos(as) do Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte.

I – Poder�o inscrever-se no SIMULADO OAB - CAAC todos(as) os(as) alunos(as) do Curso de 

Direito da UFRN, independentemente do per�odo cursado;

II – As inscri��es ocorrer�o em duas etapas, a saber:

a) Submiss�o para o e-mail simuladooabcaac@gmail.com da ficha de inscri��o com os dados 

completos do(a) candidato(a), a qual est� disponibilizada no blog do CAAC 

(http://amarocavalcanti.wordpress.com) at� o dia 27/06 e;

b) Pagamento que consta do Art. 2�, IV, deste edital, at� o dia 29/06.

III – O Centro Acad�mico Amaro Cavalcanti n�o se responsabilizar� por solicita��o de 

inscri��o n�o recebida por motivos de ordem t�cnica dos computadores, falhas de 

comunica��o, congestionamento das linhas de comunica��o, bem como outros fatores que 

impossibilitem a transfer�ncia de dados. Assim, � recomend�vel que o(a) examinando(a)

realize a sua inscri��o e efetue o respectivo pagamento com a devida anteced�ncia;



IV – O custo da inscri��o � de R$ 5,00 (cinco reais), a ser pago em dinheiro, ou 1 Kg (um quilo) 

de alimento n�o-perec�vel;

V – O(A) candidato(a) que desistir da realiza��o do SIMULADO OAB - CAAC poder� requerer 

a devolu��o do valor da inscri��o, caso a tenha feito em dinheiro, at� o dia 27/06, sendo 

vedada a devolu��o dos alimentos.

Art. 3� – Da data, local e hor�rio

A avalia��o ser� realizada no dia 03 de Julho de 2011, no Setor I da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.

I – O(a) examinando(a) dever� comparecer no local acima indicado na data da aplica��o do 

SIMULADO OAB - CAAC at� �s 14h00min, impreterivelmente; 

II – A atividade ter� in�cio �s 14h00min, com dura��o m�xima de 5 horas; 

III – Iniciado o SIMULADO OAB - CAAC, o(a) examinando(a) dever� permanecer 

obrigatoriamente no local de realiza��o das provas por, no m�nimo, 2 (duas) horas ap�s o seu 

in�cio, per�odo a partir do qual poder� deixar o local de provas, sem portar, contudo, seu 

caderno de provas.

Art. 4� – Do Conte�do Program�tico

Ser�o cobradas disciplinas profissionalizantes obrigat�rias e integrantes do curr�culo 

m�nimo do Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fixadas pelo 

CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004, inclusive o C�digo de Prote��o e Defesa do 

Consumidor, Estatuto da Crian�a, do Adolescente e Estatuto do Idoso, Direito Ambiental, 

Direito Internacional, bem como Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral e 

C�digo de �tica e Disciplina da OAB. 

I – O SIMULADO OAB - CAAC comp�e-se de 100 (cem) quest�es, no valor de 1,00 (um) ponto 

cada, e ter� sua pontua��o total variando do m�nimo de 0,00 (zero) ao m�ximo de 100,00 

(cem) pontos, assim contemplados:  

a) Direito Administrativo: 8;

b) Direito Civil: 10;

c) Direito Processual Civil: 9;

d) Direito Constitucional: 10;

e) Direito Empresarial: 6;



f) �tica: 10;

g) Direito Penal: 8;

h) Direito Processual Penal: 7;

i) Direito do Trabalho: 7;

j) Direito Processual do Trabalho: 6;

k) Direito Tribut�rio: 8;

l) Outros: 11.

II – As quest�es da prova objetiva ser�o de m�ltipla escolha, com quatro op��es (A, B, C e D) 

e uma �nica resposta correta, de acordo com o comando da quest�o. Haver�, na folha de

respostas, para cada quest�o, quatro campos de marca��o correspondentes �s quatro op��es, 

sendo que o(a) examinando(a) dever� preencher apenas aquele correspondente � resposta 

que julgar correta;

III – A realiza��o do SIMULADO OAB - CAAC n�o permite qualquer esp�cie de consulta;

IV – Somente a resposta assinalada na folha de respostas ser� considerada na corre��o do 

SIMULADO EXAME DE ORDEM/2010.1, sendo incorreta a resposta da quest�o que: 

a) contenha emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que leg�vel(is);

b) contenha mais de uma op��o de resposta assinaladas;

c) n�o estiver assinalada na folha de respostas;

d) n�o esteja marcada com caneta.

V – O(a) examinando(a) � o(a) �nico(a) respons�vel pela marca��o adequada na folha de 

respostas, que dever� ser efetuada com caneta;

VI – Ser�o de inteira responsabilidade do(a) examinando(a) os preju�zos advindos do 

preenchimento indevido da folha de respostas. N�o deve, portanto, o(a) examinando(a)

amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob 

pena de arcar com os preju�zos advindos da impossibilidade de se realizar a adequada 

corre��o;

VII – Ser� eliminado(a) do Exame o(a) examinando(a) que, durante a realiza��o das provas, for

surpreendido portando aparelhos eletr�nicos, tais como telefone celular, walkman, agenda 

eletr�nica, notebook, palmtop, receptor, gravador, m�quina fotogr�fica, rel�gio digital, �culos 

escuros ou quaisquer acess�rios de chapelaria e ainda l�pis, lapiseira, borracha e/ou corretivo 

de qualquer esp�cie;

VIII – N�o haver� segunda chamada para a realiza��o do SIMULADO OAB - CAAC.



Art. 5� – Do Gabarito e Dos Recursos: 

O gabarito do SIMULADO OAB - CAAC ser� divulgado a partir do dia 05 de julho no 

Blog do CAAC.

I – O(A) examinando(a) que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar da prova 

objetiva dispor� de tr�s dias ininterruptos para faz�-lo, a contar a partir das 0h01min do dia 

seguinte � publica��o do gabarito, e dever� submet�-lo ao e-mail 

simuladooabcaac@gmail.com;

II – Cada examinando(a) poder� interpor um recurso por quest�o, limitado a at� 2.500 (dois mil 

e quinhentos) caracteres cada um. Portanto, o(a) examinando(a) dever� ser claro, consistente 

e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo ser� liminarmente indeferido.

III – No caso de anula��o de quest�o integrante da prova objetiva, a pontua��o correspondente 

ser� atribu�da a todos os(as) examinandos(as) indistintamente, inclusive aos que n�o tenham 

interposto recurso.

IV – Todos os recursos ser�o analisados e os resultados ser�o divulgados no endere�o 

eletr�nico http://amarocavalcanti.wordpress.com.

Art. 6� - Das Disposi��es Finais

O(A) examinando(a) poder� obter informa��es referentes ao Exame por meio do 

correio eletr�nico simuladooabcaac@gmail.com. 

A Comiss�o Organizadora do SIMULADO OAB – CAAC decidir� eventuais quest�es 

suscitadas e n�o abrangidas pelo presente edital.

Natal, 1� de Junho de 2011.

Centro Acad�mico Amaro Cavalcanti
Até que tudo cesse, nós não cessaremos


