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Questionário – Ética Profissional 

 

1. O que se entende por organização? 

2. Cite exemplos de organização e suas respectivas finalidades 

3. O que é a ética? Cite sua eventual relação com o  tempo e a cultura com 

exemplos. 

4. Defina a moral. Quais seriam os fatos  que podem influenciá-la? 

5. Qual a relação entre moral e ética? E desta última com o direito? 

6. Cite categorias profissionais/organizações consideradas como não éticas? Quais 

seriam os motivos de tal comportamento? Desenvolva. 

7. Quais as origens e motivações da ética empresarial? 

8. Conceitue a ética empresarial. 

9. Aponte exemplos da não efetivação da ética na empresa. 

10. Explique a relação da ética empresarial com a: 

a. Lucratividade 

b. Consumidor 

c. Marketing Empresarial 

d. Carga Tributária (Cite exemplos) 

11. Aponte e explique as três manifestações concretas da ética empresarial 

12. O que se entende por ética profissional? Cite exemplos. 

13.  Quais são os requisitos exigidos para se inscrever nos quadros da OAB? 

14.  O que se entende por idoneidade moral para fins de inscrição na OAB? Cite 

exemplos de situações que caracterizariam a inidoneidade moral. 

15. Qual a finalidade do Exame de Ordem? Seria constitucional? Fundamente sua 

resposta. 

16. Quem deve realizar o Exame da Ordem? 

17. Quem pode prestar o Exame da Ordem? 

18. Após a aprovação é necessária inscrição imediata? 

19. Qual o local para realizar a prova?  

20. Qual a consequência do cidadão que faz falsa declaração dos requisitos exigidos 

para sua inscrição na OAB? 
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21. O que se entende por inscrição principal? 

22. Qual será a inscrição principal do advogado que não possui um escritório 

profissional? 

23. O que se entende por inscrição suplementar? A partir de qual momento passa a 

ser exigida? 

24. O cancelamento da inscrição principal induz automaticamente a suplementar? 

25. No que consiste o cancelamento da inscrição da OAB? 

26. Quando ocorre o cancelamento? Explique com detalhes. 

27. Como ficam os números dos advogados com inscrição cancelada? 

28. Quais são os requisitos exigidos para o advogado que teve sua inscrição 

cancelada e deseja retornar aos quadros da OAB? 

29. O que é o licenciamento? 

30. Quando ocorre o licenciamento? 

31. Qual a diferença entre o licenciamento e o cancelamento? 

32. Qual a diferença entre o licenciamento e a suspensão? 

33. Qual a diferença entre o licenciamento e a suspensão preventiva? 

34. O que é a incompatibilidade?  

35. Só admite se, segundo o Estatuto da OAB, a incompatibilidade permanente. 

Comente a afirmação. 

36.  Gerentes de instituições financeiras são incompatíveis. Comente a afirmação. 

37. Membros do Poder Legislativo são incompatíveis. Comente a afirmação. 

Bons Estudos! 

OBSERVAÇÕES:  

- Questionário deverá ser entregue manuscrito. Não se admitirá outra forma de 

recebimento. 

- Não será objeto de avaliação o trabalho entregue após a data estipulada. 

- A ordem das questões deverá ser observada. 

 

 


