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101 – advogado

data e horário da prova: domingo, 20/01/2013, às 14h.

InsTruÇÕEs gEraIs

• Você receberá do ﬁscal:
• um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5
(cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas uma alternativa correta;
• um cartão de respostas ótico personalizado.
• Veriﬁque se a numeração das questões e a paginação do caderno de questões da prova objetiva
estão corretas. Quando autorizado pelo ﬁscal do IADES, no momento da identiﬁcação, escreva no espaço
apropriado do cartão de respostas, com a sua caligraﬁa usual, a seguinte frase:

a persistência é o caminho do êxito.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas.
• somente será permitido levar o caderno de questões, da prova objetiva, após 3 (três) horas e 30 (trinta)
minutos do início da prova.
• somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico
e retirar-se da sala.
• Após o término da prova, entregue ao ﬁscal o cartão de respostas, devidamente assinado.
• deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográﬁca de tinta preta ou azul,
fabricada de material transparente.
• não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. desligue e acondicione na
embalagem fornecida pelo ﬁscal do IADES, máquina fotográﬁca; telefone celular; relógio; gravador; bip;
receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de
músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular
e (ou) qualquer outro equipamento similar.
• não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas se sua saída for acompanhada por ﬁscal
do IadEs.
• não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

InsTruÇÕEs Para a Prova oBJETIva

• Veriﬁque se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. caso haja algum dado incorreto, escreva
apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas.
• leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a
responde.
• O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro,
fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta
esferográﬁca preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme modelo a seguir:
• Marque as respostas assim:

Boa Prova!

realização:

QUESTÃO 28����������������������
Dentre outros, são princípios
Administração Pública, a

QuEsTÕEs EsPEcÍFIcas - QuEsTÕEs 26 a 50

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

constitucionais

da

legalidade, a independência e a impessoalidade.
eficiência, a legalidade e a moralidade.
moralidade, a soberania e a eficiência.
publicidade, o pluralismo político e a legalidade.
impessoalidade, a não-intervenção e a publicidade

QUESTÃO 29 ����������������������
Realiza o julgamento do Presidente da República nos crimes
de responsabilidade, depois de admitida a acusação contra o
mesmo, por uma das Casas do Congresso Nacional. O texto
faz referência à(ao)

QUESTÃO 26����������������������
Sobre o Poder Constituinte, assinale a alternativa correta.
(A) As cláusulas Pétreas da Constituição Federal não podem
ser modificadas pelo poder constituinte originário.
(B) O poder constituinte derivado é sempre ilimitado e
incondicionado.
(C) O poder constituinte derivado elabora as emendas
à Constituição, para reformar uma Constituição
existente.
(D) O poder constituinte originário elabora as Constituições
Estaduais.
(E) O poder constituinte decorrente elabora as
Constituições Estaduais, sem necessidade de respeitar
as regras estabelecidas pela Constituição Federal.

QUESTÃO 27_______________________
Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais,
o previsto no art. 5o XIII da Constituição Federal de
1988: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer”, pode ser definido como de eficácia
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

complementar.
rígida completa.
limitada.
contida/redutível.
plena.
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(A) Plenário da Câmara dos Deputados.
(B) Supremo Tribunal Federal.
(C) Congresso Nacional.
(D) Mesa da Câmara dos Deputados.
(E) Senado Federal.

QUESTÃO 30����������������������
Assinale a alternativa que apresenta somente modalidades
de licitação, conforme o previsto na legislação.
(A) Leilão, convite, concorrência e concurso.
(B) Tomada de preço, maior lance ou oferta, melhor
técnica e convite.
(C) Menor preço, melhor técnica e preço, leilão e
concorrência,
(D) Convite, tomada de preço, leilão e maior lance ou oferta.
(E) Melhor técnica, concorrência, menor preço e tomada
de preço.

QUESTÃO 31 ����������������������
Sobre os requisitos dos atos administrativos e de acordo
com a doutrina dominante, assinale a alternativa correta.
(A) Exigibilidade, imperatividade, discricionariedade,
competência e forma.
(B) Autoexecutoriedade, exigibilidade, discricionariedade,
competência e objeto.
(C) Competência, forma, finalidade, motivo e objeto.
(D) Irrenunciabilidade, continuidade, discricionários,
competência e informalismo.
(E) Imperatividade, oficialidade, informalismo, publicidade
e forma.
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QUESTÃO 32����������������������

QUESTÃO 36_______________________

O poder que se refere ao controle estatal dos interesses e
das atividades dos particulares, limitando ou disciplinando
direitos, interesses ou liberdades individuais, em razão do
interesse público é o

Em relação à duração da jornada de trabalho, assinale a
alternativa correta.

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

arbitrário.
regulamentar.
hierárquico.
de Polícia.
disciplinar.

QUESTÃO 33_______________________
O Banco do Brasil S/A e a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos são órgãos da administração indireta. Assinale a
alternativa que corresponde, respectivamente, às entidades
públicas acima referidas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fundação e empresa pública.
Autarquia e sociedade de economia mista.
Fundação pública e autarquia.
Sociedade de economia mista e empresa pública.
Empresa pública e autarquia.

QUESTÃO 34����������������������
Qual é a situação caracterizada pela existência de normas
gerais e abstratas (emanadas pela Administração Pública),
ou seja, normas legais, dirigidas indistintamente a toda a
sociedade, que acabam por impossibilitar ou agravar a
execução de um contrato administrativo?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Execução protegida.
Fato do príncipe.
Força maior.
Fato da administração.
Caso fortuito.

(A) A duração normal do trabalho, dos bancários, será de
6 horas contínuas, nos dias úteis, com exceção dos
sábados, num total de 30 horas semanais.
(B) A duração máxima do trabalho, dos telefonistas,
será de 4 horas contínuas de trabalho, por dia, ou 24
horas semanais.
(C) A duração normal do trabalho, dos jornalistas
profissionais, não deverá exceder a 4 horas diárias.
(D) Em um mesmo estabelecimento de ensino, não poderá
o professor dar, por dia, mais de seis aulas consecutivas,
nem mais de quatro, intercaladas.
(E) A duração normal do trabalho efetivo para os
empregados em minas, no subsolo, não excederá de 5
horas diárias ou 30 horas semanais.

QUESTÃO 37����������������������
Em relação ao aviso prévio, assinale a alternativa correta.
(A) Não é devido o aviso prévio, na dispensa indireta.
(B) O empregado que cometer justa causa, durante o aviso
prévio, por lei, não perderá o direito ao resto do prazo.
(C) O valor das horas extraordinárias habituais integra o
aviso prévio indenizado.
(D) Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva, depois
de expirado o respectivo prazo, não sendo permitido
ao notificante reconsiderar o ato, antes do seu término.
(E) Se a rescisão for promovida pelo empregador, a jornada
de trabalho não será reduzida, durante o aviso prévio.

QUESTÃO 35_______________________

QUESTÃO 38_______________________

Sobre os direitos constitucionais dos trabalhadores,
previstos no art. 7o da Constituição Federal de 1988, assinale
a alternativa correta.

Se o Sr. Pedro (nome fictício) é associado de uma sociedade
cooperativa, então ele

(A) Redutibilidade do salário, independente de convenção
ou acordo coletivo.
(B) Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime
sua retenção culposa.
(C) Remuneração do trabalho noturno superior à do
diurno, em índice nunca inferior a 50% do diurno.
(D) Remuneração do serviço extraordinário superior, no
máximo, em 50% à do normal.
(E) Prazo prescricional de cinco anos, para trabalhador
urbanos e rurais, até o limite de dois anos, após a
extinção do contrato de trabalho, quanto aos créditos
das relações de trabalho.
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(A) possui vínculo empregatício com a cooperativa.
(B) possui vínculo empregatício com os tomadores de
serviços da cooperativa.
(C) não possui vínculo empregatício com a cooperativa, mas
possui este vínculo com os tomadores de serviço daquela.
(D) possui vínculo empregatício com a cooperativa, mas não
possui este vínculo com os tomadores de serviços daquela.
(E) não possui vínculo empregatício com a cooperativa e
nem com os tomadores de serviços daquela.
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QUESTÃO 39����������������������

QUESTÃO 42_______________________

A lei estabelece certas estabilidades e garantias provisórias
de emprego. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

Julgue os itens a seguir, sobre as Comissões de Conciliação
Prévia – CCPs.

(A) A empregada gestante tem estabilidade provisória,
desde a confirmação da gravidez até o quinto mês,
após o parto.
(B) O diretor da CIPA tem estabilidade provisória, desde o
registro da candidatura até dois anos, após o mandato.
(C) O dirigente sindical tem estabilidade provisória, a
partir de sua posse no cargo até um ano, após o final
do mandato.
(D) O diretor da CIPA tem estabilidade provisória, desde a
sua posse até um ano, após o mandato.
(E) A empregada gestante tem estabilidade provisória, desde
a confirmação da gravidez até o sexto mês, após o parto.

I-

As CCPs são entidades destinadas à conciliação
prévia de todas as demandas trabalhistas, individuais
e coletivas, de interesse de categorias profissionais e
econômicas.
II - As CCPs são de composição paritária, com
representante dos empregados e dos empregadores.
III - Os membros titulares e suplentes das CCPs têm
estabilidade provisória, até um ano após o final do
mandato.
IV - As CCPs têm prazo de cinco dias para a realização de
sessão de tentativa de conciliação.
A quantidade de itens certos é igual a
(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

(E) 4.

QUESTÃO 43_______________________
QUESTÃO 40_______________________
Assinale a alternativa, que apresenta o recurso cabível
para Turma do Tribunal Superior do Trabalho, quanto às
decisões proferidas, em grau de recurso ordinário em
dissídio individual, pelos TRT, quando proferidas com
violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta
e literal à Constituição Federal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Agravo de instrumento trabalhista.
Agravo de petição.
Embargos.
Recurso de revista.
Recurso ordinário.

Qual é o prazo prescricional do direito de reclamar, contra
o não recolhimento do FGTS, observado o prazo de dois
anos, após o término do contrato de trabalho?
5 anos.
10 anos.
20 anos.
30 anos.
40 anos.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ministério Público do Trabalho.
Varas do Trabalho na área do dissídio.
Tribunal Regional do Trabalho - TRT.
Pleno do Tribunal Superior do Trabalho.
Comissão de Conciliação Prévia – CCP.

QUESTÃO 44����������������������
José fez um testamento e deixou alguns de seus bens para
Maria (nomes fictícios). Nesta situação hipotética, que tipo
de ato jurídico foi realizado?

QUESTÃO 41����������������������

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

A competência para conhecer o dissídio coletivo, existente
na área territorial do Distrito Federal, é do(a)

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

Ato jurídico ilícito.
Negócio jurídico unilateral.
Fato jurídico.
Negócio jurídico bilateral.
Contrato bilateral.

QUESTÃO 45_______________________
João (nome fictício) manifestou a vontade de comprar um
quadro, de pintor famoso, mas colocou no contrato de
compra e venda, uma cláusula acessória: só o compraria,
se o referido artista ganhasse o prêmio da Exposição de
Artes de Nova York. Que tipo de cláusula acessória foi
estabelecida neste contrato?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Condição resolutiva.
Encargo.
Termo.
Condição potestativa.
Condição suspensiva.
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QUESTÃO 46_______________________

QUESTÃO 50����������������������

Perda do direito pelo transcurso de tempo, estabelecida por
lei, deve ser conhecida de ofício, pelo Juiz e não é passível
de renúncia. O conceito refere-se à(ao)

Recurso interposto, quando o acórdão não unânime houver
reformado, em grau de apelação à sentença de mérito, ou
houver julgamento procedente ação rescisória. Assinale a
alternativa que apresenta o conceito referenciado no texto.

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

encargo.
coisa julgada.
eficácia
prescrição.
decadência.

QUESTÃO 47����������������������

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

Agravo retido.
Embargos de declaração.
Agravo de instrumento.
Embargos infringentes.
Recurso especial.

O devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir
e substituir a anterior. Assinale a alternativa que traduz este
conceito, relativo ao tema das obrigações.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

rascunho

Novação.
Doação em pagamento.
Compensação.
Confusão.
Remissão da dívida.

QUESTÃO 48_______________________
Em relação aos prazos dos atos processuais, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Fazenda Pública tem o quádruplo do prazo para contestar.
O Ministério Público tem o quádruplo do prazo para recorrer.
A Fazenda Pública tem o dobro do prazo para contestar.
O Ministério Público tem o dobro do prazo para contestar.
Os litisconsortes, com procuradores diferentes, têm o
quádruplo do prazo para contestar ou recorrer.

QUESTÃO 49_______________________
Ocorre pela morte ou perda da capacidade processual, de
qualquer das partes de seu representante legal ou de seu
procurador. O texto refere-se ao conceito de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

perempção.
suspensão do processo.
denunciação da lide.
extinção do processo.
extinção sem julgamento do mérito.

concurso público 1/2012 - EBSERH/sede

101 - advogado

PAG 11/11

