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incorpórea após a morte. De minha parte, sabendo desse
fracasso inevitável, me apego ao seu irmão mais palatável,
o que vem das várias tentativas de viver a vida o mais
intensamente possível. O fracasso tem gosto de vida.

LÍNGUA PORTUGUESA
Homenagem ao fracasso

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/
1388789-homenagem-ao-fracasso.shtml

Marcelo Gleiser

Numa sociedade em que o sucesso é almejado e
festejado acima de tudo, onde estrelas, milionários e
campeões são os ídolos de todos, o fracasso é visto como
algo embaraçoso e constrangedor, que a gente evita a todo
custo e, quando não tem jeito, esconde dos outros. Talvez
não devesse ser assim.
Semana passada, li um ensaio sobre o fracasso no
“New York Times” de autoria de Costica Bradatan, que
ensina religião comparada em uma universidade nos EUA.
Inspirado por Bradatan, resolvi apresentar minha própria
homenagem ao fracasso.
Fracassamos quando tentamos fazer algo. Só isso já
mostra o valor do fracasso, representando nosso esforço.
Não fracassar é bem pior, pois representa a inércia ou, pior,
o medo de tentar. Na ciência ou nas artes, não fracassar
significa não criar. Todo poeta, todo pintor, todo cientista
coleciona um número bem maior de fracassos do que
de sucessos. São frases que não funcionam, traços que
não convencem, hipóteses que falham. O físico Richard
Feynman famosamente disse que cientistas passam a
maior parte de seu tempo enchendo a lata de lixo com ideias
erradas. Pois é. Mas sem os erros não vamos em frente. O
sucesso é filho do fracasso.
Tem gente que acha que gênio é aquele cara que nunca
fracassa, para quem tudo dá certo, meio que magicamente.
Nada disso. Todo gênio passa pelas dores do processo
criativo, pelos inevitáveis fracassos e becos sem saída, até
chegar a uma solução que funcione. Talvez seja por isso
que o autor Irving Stone tenha chamado seu romance sobre
a vida de Michelangelo de “A Agonia e o Êxtase”. Ambos
são partes do processo criativo, a agonia vinda do fracasso,
o êxtase do senso de alcançar um objetivo, de ter criado
algo que ninguém criou, algo de novo.
O fracasso garante nossa humildade ao confrontarmos
os desafios da vida. Se tivéssemos sempre sucesso, como
entender os que fracassam? Nisso, o fracasso é essencial
para a empatia, tão importante na convivência social.
Gosto sempre de dizer que os melhores professores
são os que tiveram que trabalhar mais quando alunos. Esse
esforço extra dimensiona a dificuldade que as pessoas
podem ter quando tentam aprender algo de novo, fazendo
do professor uma pessoa mais empática e, assim, mais
eficiente. Sem o fracasso, teríamos apenas os vencedores,
impacientes em ensinar os menos habilidosos o que para
eles foi tão fácil de entender ou atingir.
Claro, sendo os humanos do jeito que são, a vaidade
pessoal muitas vezes obscurece a memória dos fracassos
passados; isso é típico daqueles mais arrogantes, que
escondem seus fracassos e dificuldades por trás de uma
máscara de sucesso. Se o fracasso fosse mais aceito
socialmente, existiriam menos pessoas arrogantes no
mundo.
Não poderia terminar sem mencionar o fracasso final
a que todos nos submetemos, a falha do nosso corpo ao
encontrarmos a morte.
Desse fracasso ninguém escapa, mesmo que existam
muitos que acreditem numa espécie de permanência

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão sublinhada que NÃO faz referência a
uma expressão ou conteúdo mencionado é
“São frases que não funcionam...”
“...traços que não convencem...”
“Mas sem os erros não vamos em frente.”
“...hipóteses que falham.”
“...apresentar minha própria homenagem ao fracasso.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função
sintática das expressões em destaque.
(A)
“O fracasso garante nossa humildade...” (sujeito)
(B)
“...própria homenagem ao fracasso.” (complemento
nominal)
(C)
“Sem o fracasso, teríamos apenas...” (adjunto adnominal)
(D)
“Desse fracasso ninguém escapa...” (objeto indireto)
(E)
“...escondem seus fracassos e dificuldades...” (objeto
direto)
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão destacada que NÃO se classifica como
pronome indefinido é
“...isso é típico daqueles mais arrogantes...”
“Desse fracasso ninguém escapa...”
“...o fracasso é visto como algo embaraçoso...”
“Todo gênio passa pelas dores do processo...”
“...para quem tudo dá certo...”

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A oração “...mesmo que existam muitos que
acreditem numa espécie de permanência incorpórea
após a morte.”, pode ser reescrita, sem prejuízo
sintático-semântico para o fragmento, por
...apesar de existirem muitos que acreditem numa
espécie de permanência incorpórea após a morte.
...ainda que existem muitos que acreditem numa espécie
de permanência incorpórea após a morte.
...embora existem muitos que acreditem numa espécie
de permanência incorpórea após a morte.
...conquanto que existem muitos que acreditem numa
espécie de permanência incorpórea após a morte.
...porquanto que existem muitos que acreditem numa
espécie de permanência incorpórea após a morte.

Cargo: Advogado

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Não poderia terminar sem mencionar o fracasso
final a que todos nos submetemos...”
A próclise do pronome destacado ocorre pela atração
da forma verbal submetemos.
do pronome indefinido todos.
da locução verbal poderia terminar.
do substantivo fracasso.
do advérbio de negação não.

QUESTÃO

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “O sucesso é filho do fracasso.”, a expressão
destacada funciona como
objeto indireto.
complemento nominal.
objeto direto.
predicativo.
adjunto adnominal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 12

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para

Todas as expressões destacadas a seguir funcionam
como artigo definido, EXCETO
“...sendo os humanos do jeito que são...”
“...confrontarmos os desafios da vida...”
“...são os que tiveram que trabalhar...”
“...ensinar os menos habilidosos...”
“...são os ídolos de todos...”

fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o
trabalho depois de decorrer
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “O fracasso garante nossa humildade ao
confrontarmos os desafios da vida.”, a oração
destacada expressa
condição.
tempo.
concessão.
consecução.
proporção.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a respeito das expressões destacadas.
Em “Se tivéssemos sempre sucesso...”, indica tempo.
Em “Se tivéssemos sempre sucesso...”, indica condição.
Em “...muitas vezes obscurece...”, indica modo.
Em “Semana passada, li um ensaio...”, indica tempo.
Em “Talvez não devesse ser assim.”, indica modo.

(B)
(C)
(D)
(E)

que horas ele iniciou o trabalho?
14 horas.
14 horas e 10 minutos.
14 horas e 20 minutos.
14 horas e 40 minutos.
14 horas e 50 minutos.

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois
jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma
pesquisa realizada com os moradores dessa cidade
mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e
7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por
cento não leem nenhum dos dois jornais?
15%
25%
27%
29%
35%

QUESTÃO 14
Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e
diagonais mantêm um padrão:

QUESTÃO 10

(A)

de um dia, então

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma
loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a
outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A
esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando
não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das
esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:
Daniela, Rafaela e Bruna.
Daniela, Bruna e Rafaela.
Bruna, Daniela e Rafaela.
Bruna, Rafaela e Daniela.
Rafaela, Bruna e Daniela.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...inevitável, me apego...”, a colocação pronominal
está de acordo com a norma padrão.
Em “...tudo dá certo, meio que magicamente.”, a
expressão destacada indica o modo de dar certo.
Em “...seu romance sobre a vida...”, a expressão
destacada pode ser substituída por a respeito da.
Em “...meio que magicamente.”, a expressão destacada
pode ser substituída por mais ou menos.
Em “...sociedade em que o sucesso...”, a preposição
destacada não pode ser retirada do fragmento.

4

Cargo: Advogado

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais são os valores de A, B e C respectivamente
para que o quadrado mantenha o padrão?
5, 13 e 6.
6, 5 e 13.
13, 26 e 27.
34, 5 e 6.
4, 7 e 14.

QUESTÃO 18

(A)
(B)

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.
(A)
Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
(B)
Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
(C)
Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
(D)
Mauro não gosta de rock se, e somente se João não
gosta de samba.
(E)
Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 19

(A)
(B)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(C)
(D)

QUESTÃO 16
De acordo com o que dispõe o Estatuto Social
da EBSERH, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A EBSERH fica sujeita à supervisão do
Ministro da Saúde.

II.

A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro,
e atuação em todo o território nacional,
podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais
ou escritórios e representações no país.

III.

O prazo de
indeterminado.

duração

da

EBSERH

IV.

A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários.

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da
EBSERH é constituído
pelo Presidente e pelos membros do Conselho de
Administração.
pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a
Diretoria Executiva.
pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
somente pelos membros do Conselho de Administração.
somente pelos Diretores que compõem a Diretoria
Executiva.

(E)

De acordo com o Regimento Interno, o contrato
de adesão das instituições federais de ensino ou
instituições congêneres com a EBSERH será
proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de
Administração.
proposto pelo Conselho de Administração e aprovado
pelo Presidente.
proposto pelo Conselho de Administração e aprovado
pela Diretoria Executiva.
proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo
Conselho de Administração.
proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo
Presidente.

QUESTÃO 20

(A)

é

(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
As instituições congêneres, conforme a Lei
12.550/2011, são instituições _______________
que
desenvolvam
atividades
de
___________________________ na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito ________________.
Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde –
SUS
Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar
privada
Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de
Saúde – SUS
Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede
hospitalar privada
Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema
Único de Saúde – SUS

QUESTÃO 17
Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações
ou responsabilidades por parte da empresa serão
assinados
(A)
pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
(B)
pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
(C)
somente pelo Presidente.
(D)
pelos membros do Conselho de Administração,
conjuntamente.
(E)
pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.
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Cargo: Advogado

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.
I.

As receitas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios destinadas à seguridade
social
constarão
dos
respectivos
orçamentos, os quais integrarão o
orçamento da União.

II.

A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em
lei, poderá contratar com o Poder Público,
mas não poderá dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.

III.

Nenhum benefício ou serviço da seguridade
social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de
custeio total.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

São isentas de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.

(B)

Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
(C)

O conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos é o que se entende por
vigilância sanitária.
vigilância epidemiológica
saúde do trabalhador.
assistência terapêutica integral.
assistência social.

(D)

(E)

QUESTÃO 23
Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

Caberá à União, com seus recursos
próprios, financiar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena.

III.

O SUS promoverá a articulação do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
com os órgãos responsáveis pela Política
Indígena do País.

IV.

Os Estados, Municípios, outras instituições
governamentais e não-governamentais
poderão atuar complementarmente no
custeio e execução das ações.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

De acordo com a organização do SUS estabelecida
no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados apenas pela União, de forma direta
ou indireta, mediante a participação complementar
da iniciativa privada, sendo organizado de forma
hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados apenas pelos Estados e Distrito
Federal, de forma direta ou indireta, mediante a
participação complementar da iniciativa privada,
sendo organizado de forma regionalizada e não
hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde executados pelos entes federativos, de
forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado
de forma regionalizada e hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde executados apenas pelos Municípios, de
forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado
de forma não hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados pelos entes federativos e pela
iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo
organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 25

As ações e serviços de saúde voltados para
o atendimento das populações indígenas,
em todo o território nacional, coletiva ou
individualmente, obedecerão ao disposto
na Lei 8.080/1990.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS
são considerados
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
Portas de Entrada.
Serviços Especiais de Acesso Primário.
Portas Iniciais do SUS.
Serviços de Atenção Primária.
Cargo: Advogado

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Constituição
Federal, constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

construir uma sociedade livre, justa e
solidária.

II.

garantir o desenvolvimento nacional.

III.

erradicar a pobreza e a marginalização
e reduzir as desigualdades sociais, e
regionais.

IV.

promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

as
associações
só
poderão
ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, decisão em
primeira instância sujeita a recurso.

III.

ninguém poderá ser compelido a associarse ou a permanecer associado.

IV.

as
entidades
associativas,
quando
expressamente
autorizadas,
têm
legitimidade para representar seus filiados,
judicial ou extrajudicialmente.

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 29
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Constituição
Federal, conceder-se-á “habeas-data”:

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 27
De acordo com a Constituição Federal, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa,
fixada em lei.
(B)
É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, desde que devidamente
autorizados pelos órgãos públicos de controle.
(C)
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.
(D)
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
(E)
É assegurado a todos, o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

para assegurar o conhecimento de
informações relativas à pessoa do
impetrante,
constantes
de
registros
ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público.

II.

para proteger direito líquido e certo, quando
o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público.

III.

sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder.

IV.

para a retificação de dados, quando não
se prefira fazê-lo por processo sigiloso,
judicial ou administrativo.

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 28
Sobre a Constituição Federal, analise as assertivas
e assinale a alternativa que aponta as corretas.
I.

é plena a liberdade de associação para fins
lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
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(D)
(E)

QUESTÃO 30
Compete privativamente à União, legislar sobre,
EXCETO
(A)
organização judiciária, do Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos
Territórios, bem como organização administrativa
destes.
(B)
previdência social, proteção e defesa da saúde.
(C)
sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais.
(D)
sistemas de poupança, captação e garantia da
poupança popular.
(E)
sistemas de consórcios e sorteios.

estado de calamidade.
estado de sigilo.

QUESTÃO 34
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Compete à União instituir impostos sobre, EXCETO
importação de produtos estrangeiros.
renda e serviços de qualquer natureza.
produtos industrializados.
propriedade territorial rural.
grandes fortunas, nos termos de lei complementar.

QUESTÃO 35
De acordo com a Constituição Federal, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa correta.
(A)
O número de Deputados à Assembléia Legislativa
corresponderá ao triplo da representação do Estado
na Câmara dos Deputados e, atingido o número de
trinta e sete, será acrescido de tantos quantos forem
os Deputados Federais acima de doze.
(B)
Será de oito anos o mandato dos Deputados
Estaduais, aplicando-sê-lhes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licença,
impedimentos e incorporação às Forças Armadas.
(C)
O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por três quintos dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do
respectivo Estado e os seguintes preceitos.
(D)
A eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País.
(E)
Ao Distrito Federal são atribuídas as competências
legislativas reservadas apenas aos Estados.

I.

A lei que instituir o plano plurianual
estabelecerá, de forma regionalizada,
as diretrizes, objetivos e metas da
administração
pública
federal
para
as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.

II.

A
lei
de
diretrizes
orçamentárias
compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo
as despesas de capital para o exercício
financeiro
subsequente,
orientará
a
elaboração da lei orçamentária anual,
disporá sobre as alterações na legislação
tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento.

III.

O Poder Executivo publicará, até trinta
dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução
orçamentária.

IV.

Os planos e programas nacionais, regionais
e setoriais previstos nesta Constituição
serão elaborados em consonância com
o plano plurianual e apreciados pelo
Congresso Nacional.

QUESTÃO 32

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, cada
Estado e Distrito Federal elegerão
três Senadores, com mandato de oito anos.
três Senadores, com mandato de quatro anos.
dois Senadores, com mandato de oito anos.
dois Senadores, com mandato de quatro anos.
um Senador, com mandato de três anos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)

Ouvido o Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional, para preservar ou prontamente
restabelecer, em locais restritos e determinados,
a ordem pública ou a paz social ameaçadas por
grave e iminente instabilidade institucional ou
atingidas por calamidades de grandes proporções
na natureza, o presidente da República pode
decretar
estado de sítio.
estado de ordem.
estado de defesa.

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 36
Em relação aos cargos públicos, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.
I.
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a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade
Cargo: Advogado

do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.
II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40

o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez,
por igual período.

(A)

a lei reservará percentual dos cargos
e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os
critérios de sua admissão.

(B)

a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional
interesse público.

(C)

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

(D)

(E)

QUESTÃO 37
O ato administrativo interno da administração
pública, relacionado às rotinas de andamento dos
variados serviços executados por seus órgãos e
entidades administrativos, denomina-se
(A)
ato de gestão.
(B)
ato de império.
(C)
ato de expediente.
(D)
ato subcomposto.
(E)
ato reflexo.

De acordo com a Lei de Licitação, os órgãos ou
entidades da Administração Pública poderão
possuir comissões permanentes ou comissões
especiais. As comissões serão integradas por, no
mínimo,
cinco membros, sendo pelo menos três deles servidores
qualificados pertencentes aos quadros permanentes
dos órgãos da Administração responsáveis pela
licitação.
quatro membros, sendo pelo menos três deles
servidores qualificados pertencentes aos quadros
permanentes
dos
órgãos
da Administração
responsáveis pela licitação.
três membros, sendo pelo menos dois deles servidores
qualificados pertencentes aos quadros permanentes
dos órgãos da Administração responsáveis pela
licitação.
dois membros, sendo pelo menos um deles servidor
qualificado pertencente ao quadro permanente dos
órgãos da Administração responsáveis pela licitação.
cinco membros, sendo pelo menos quatro deles
servidores qualificados pertencentes aos quadros
permanentes
dos
órgãos
da Administração
responsáveis pela licitação.

QUESTÃO 41
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Constituição
Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
I.

garantia de salário, nunca inferior ao
mínimo, para os que percebem remuneração
variável.

II.

décimo terceiro salário com base na
remuneração integral ou no valor da
aposentadoria.

III.

participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada
da
remuneração,
e,
excepcionalmente, participação na gestão
da empresa, conforme definido em lei.

IV.

jornada de oito horas para o trabalho
realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação coletiva.

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O princípio que concede à Administração o poder
de anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornem ilegais, porque deles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvados em todos os
casos, a apreciação judicial, denomina-se
princípio da legalidade.
princípio da impessoalidade.
princípio da proporcionalidade.
princípio da autotutela.
princípio da publicidade.

QUESTÃO 39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em relação aos contratos administrativos, toda
determinação estatal geral, imprevisível ou
inevitável, que impeça ou onere substancialmente
a execução do contrato, autorizando sua revisão,
ou mesmo sua rescisão, na hipótese de tornar-se
impossível seu cumprimento, denomina-se
fato do príncipe.
fato da administração.
fato geral.
fato do estado.
fato consumado.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.
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IV.

QUESTÃO 42
De acordo com a Consolidação das Leis do
Trabalho, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

Considera-se empregador a empresa,
individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite,
assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviço.

II.

Equiparam-se ao empregador, para os
efeitos exclusivos da relação de emprego,
os profissionais liberais, as instituições de
beneficência, as associações recreativas
ou outras instituições sem fins lucrativos,
que
admitirem
trabalhadores
como
empregados.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 43
De acordo com a Consolidação das Leis do
Trabalho, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

II.

A falta de aviso prévio por parte do
empregado dá ao empregador o direito de
descontar os salários correspondentes ao
prazo respectivo.

III.

Não será devido o aviso prévio na despedida
indireta.

De acordo com a Consolidação das Leis do
Trabalho, cabe agravo de petição, das decisões do
Juiz, nas execuções, no prazo de
2 (dois) dias.
5 (cinco) dias.
8 (oito) dias.
10 (dez) dias.
15 (quinze) dias.

QUESTÃO 45
Analise as assertivas e assinale a alternativa
correta. De acordo com o Código Civil, NÃO corre
a prescrição:

Considera-se empregado toda pessoa
física que prestar serviços de natureza não
eventual ao empregador, sob a dependência
deste e mediante salário.

A falta do aviso prévio por parte do
empregador dá ao empregado o direito
aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse
período no seu tempo de serviço.

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 44

Sempre que uma ou mais empresas, tendo,
embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção,
controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial
ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis
a empresa principal e cada uma das
subordinadas.

I.

O horário normal de trabalho do empregado,
durante o prazo do aviso, e se a rescisão
tiver sido promovida pelo empregador, será
reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem
prejuízo do salário integral.

I.

entre os cônjuges, na constância da
sociedade conjugal.

II.

entre ascendentes e descendentes, durante
o poder familiar.

III.

entre tutelados ou curatelados e seus
tutores ou curadores, durante a tutela ou
curatela.

IV.

contra os que se acharem servindo nas
Forças Armadas, em tempo de guerra.

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 46
De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Não tem eficácia a confissão se provém de quem não
é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos
confessados.
(B)
Se feita a confissão por um representante, somente
é eficaz nos limites em que este pode vincular o
representado.
(C)
A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se
decorreu de erro de fato ou de coação.
(D)
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião,
é documento dotado de fé pública, fazendo prova
relativa.
(E)
Terão a mesma força probante os traslados e as
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certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro,
de instrumentos ou documentos lançados em suas
notas.

QUESTÃO 49
De acordo com o Código de Processo Civil, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.

QUESTÃO 47
Sobre o Código Civil, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.
I.

O pagamento deve ser feito ao credor ou
a quem de direito o represente, sob pena
de só valer depois de por ele ratificado, ou
tanto quanto reverter em seu proveito.

II.

O terceiro não interessado, que paga a
dívida em seu próprio nome, tem direito a
reembolsar-se do que pagar, mas não se
sub-roga nos direitos do credor.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O pagamento feito por terceiro, com
desconhecimento ou oposição do devedor,
obriga a reembolsar aquele que pagou, se o
devedor tinha meios para ilidir a ação.
Só terá eficácia o pagamento que importar
transmissão da propriedade, quando feito
por quem possa alienar o objeto em que ele
consistiu.

Quando o litígio versar sobre direitos
patrimoniais de caráter privado, o juiz, de
ofício, determinará o comparecimento das
partes ao início da audiência de instrução e
julgamento.

II.

Em causas relativas à família, terá lugar
igualmente a conciliação, nos casos e para
os fins em que a lei consente a transação.

III.

Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará
conciliar as partes. Chegando a acordo, o
juiz mandará tomá-lo por termo.

IV.

O termo de conciliação, assinado pelas
partes e homologado pelo juiz, terá valor de
sentença.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 50
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

QUESTÃO 48
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o Código de
Processo Civil, reputa-se litigante de má-fé aquele
que

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

I.

usar do processo para conseguir objetivo
ilegal.

II.

opuser resistência justificada ao andamento
do processo.

III.

proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo.

IV.

interpuser
recurso
com
manifestamente não protelatório.

intuito

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

Denomina-se coisa julgada material a
eficácia, que torna imutável e indiscutível
a sentença, não mais sujeita a recurso
ordinário ou extraordinário.

II.

A sentença, que julgar total ou parcialmente
a lide, não tem força de lei nos limites da
lide e das questões decididas.

III.

Não faz coisa julgada, os motivos, ainda
que importantes para determinar o alcance
da parte dispositiva da sentença.

IV.

Passada em julgado a sentença de mérito,
reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas
as alegações e defesas, que a parte poderia
opor assim ao acolhimento como à rejeição
do pedido.

Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.
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