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CONCURSO PÚBLICO n° 01/2012

M

Caderno de Prova

/

Data de aplicação: 03/02/2013
Nível Superior

Cargo 300: ADVOGADO
LEIA COM ATENÇAO AS INSTRUÇÕES
CHAVE DE SEGURANÇA:

A DV950
1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém cinqüenta questões
objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50.
2.

Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão
aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

3.

O CARTAO-RESPOSTA, que será entregue pelo fiscal durante a prova, é o único documento válido para a correção das questões
objetivas expostas neste caderno.

4.

Quando o CARTAO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao seu nome. Em
caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.

5.

No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve ser feita com caneta esferográfica azul ou
preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.

6.

Não danifique o CARTAO-RESPOSTA, pois em hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato.

7.

Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas
uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, emendada, com campo
de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.

8. A duração total da prova objetiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que será feita no decorrer da prova
- e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
9.

Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Não será concedido tempo adicional para o
preenchimento.

10. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá levar este caderno
somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
11. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova objetiva.
12. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES

Para uso do Instituto QUADRIX

• 04/02/2013 - A partir das 15h (horário de Brasília) - Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas
• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.
• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou
no CARTAO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.
0 ^ 0
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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 10, leia o texto abaixo.

Cientistas descobrem 'superantibiótico' em
sangue de pandas
Composto mostrou potencial contra variantes de micro
organismos resistentes a medicamentos.

QUESTÃO 1
A expressão "no sangue de um panda gigante", em
destaque no primeiro parágrafo, exerce função sintática de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Predicado Verbal.
Predicado Nominal.
Predicativo do Sujeito.
Adjunto Adverbial de lugar.
Oração Subordinada Adverbial Causai.

03 de janeiro de 2013 | 8h 57

Cientistas da Universidade Agrícola de Nanjing, na
China, descobriram no sangue de um panda gigante um
poderoso antibiótico capaz de matar bactérias e fungos.
Segundo afirmam os especialistas, a substância
encontrada na corrente sanguínea desses mamíferos
poderia ser a base para a criação de uma nova geração de
medicamentos antibacterianos.
Ao analisar o DNA do panda, os pesquisadores
encontraram o composto, denominado cathelicidin-AM,
que "revelou uma atividade potencial antimicrobiana
contra um amplo espectro de micro-organismos, incluindo
bactérias e fungos, tanto em suas versões comuns como
nas variantes resistentes aos medicamentos", disse o
médico Xiuwen Yan, responsável pelo estudo.
O cathelicidin-AM é liberado pelo sistema
imunológico desse tipo de urso em estado selvagem,
especialmente para protegê-los de infecções.

Preservação
Os pandas gigantes estiveram à beira da extinção e
hoje existem em torno de 1,6 mil exemplares nas florestas.
Yan, entretanto, descartou os temores de que,
com a descoberta, possa haver uma caça maciça aos
animais.
Ele explica que sua equipe de cientistas conseguiu
sintetizar artificialmente o composto químico em
laboratório, por meio da decodificação dos genes e, assim,
produzindo uma molécula conhecida como peptídeo.
A ideia agora é desenvolver a substância como um
novo remédio contra superbactérias ou como antisséptico
para limpar superfícies e utensílios.
Os cientistas, entretanto, acreditam que ainda haja
outros compostos a serem descobertos no genoma dos
pandas.
Após a destruição dos bosques de bambu na China
e no Sudeste Asiático, habitat natural desses animais, o
número de ursos diminuiu consideravelmente.
Apesar de grandes somas de dinheiro investidas
em projetos de preservação, houve pouco progresso nos
últimos anos.
Segundo especialistas, os pandas dificilmente se
reproduzem em cativeiro, além de apresentar um
comportamento individual, o que dificulta a conservação da
espécie.
(Disponível em www.estodao.com.br)

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 9 5 0

QUESTÃO 2
Em "Segundo ofirmom os especialistas, a substância
encontrada na corrente sanguínea desses mamíferos
poderia ser a base para a criação de uma nova geração de
medicamentos antibacterianos.", pode-se afirmar que:
Ocorre voz reflexiva do verbo.
II. A oração em destaque indica circunstância de
conformidade.
. O termo "os especialistas" exerce função de objeto
direto.
IV. A
palavra
"antibacterianos"
funciona
como
substantivo.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
somente
somente
somente
somente

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

QUESTÃO 3
Sobre o "que" em destaque no terceiro parágrafo do texto,
é correto afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estabelece processo de coesão catafórica.
Estabelece processo de coesão exofórica.
É classificado como um pronome relativo.
É uma conjunção integrante.
Refere-se à palavra "DNA".

QUESTÃO 4
A palavra "imunológico", em destaque no texto:
(A) É acentuada pelo mesmo motivo de "após" e
"superfícies".
(B) É uma forma verbal no Particípio.
(C) É acentuada porque todas as palavras que, como ela,
apresentam ditongo e terminam em "o" também o
são.
(D) Concorda em gênero, número e grau com "sistema".
(E) É acentuada porque todas as palavras que, como ela,
apresentam a antepenúltima sílaba tônica também o
são.
2
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QUESTÃO 5

QUESTÃO 8

Releia o seguinte trecho, extraído do texto:

A palavra "consideravelmente", em destaque no texto,
exerce função sintática de adjunto adverbial. Sobre sua
classificação, é a seguinte:

"Os pandas gigantes estiveram à beira da extinção e hoje
existem em torno de 1,6 mil exemplares nas florestas."
Assinale a alternativa em que esse trecho tenha sido
reescrito sem alteração significativa de sentido e sem que
ocorram desvios em relação à Norma Culta.
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

Os pandas gigantes estiveram à beira da extinção e
hoje há em torno de 1,6 mil exemplares nas florestas.
Os pandas gigantes, estivessem à beira da extinção e
hoje existe em torno de 1,6 mil exemplares nas
florestas.
Os pandas gigantes estiveram próximos da extinção e
hoje existem em torno de 1600 exemplar, nas
florestas.
Os pandas-gigante estavão à beira da extinção e, hoje,
existem em torno de 1,6 mil exemplares nas florestas.
Ospandas gigantes encontram-se à beira da extinção e
hoje existem em torno de 1,6 mil exemplar nas
florestas.

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

Lugar.
Tempo.
Intensidade.
Dúvida.
Negação.

QUESTÃO 9
Releia o seguinte trecho, extraído do texto:

"Yan, entretanto, descartou os temores de que, com a
descoberta, possa haver uma caça maciça aos animais."
A expressão "aos
sintaticamente como:

QUESTÃO 6

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

Sobre o trecho destacado em "Ele explica que sua equipe de
cientistas conseguiu sintetizar artificialmente o composto
químico em laboratório , por meio da decodificação dos
genes e, assim, produzindo uma molécula conhecida como
peptídeo." , analise as afirmações.

QUESTÃO 10

I.
II.

É uma oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
É uma oração iniciada por uma conjunção
subordinativa adverbial causai.
III. Apresenta um problema sério de concordância verbal.
Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

animais"

pode

ser

classificada

Objeto Indireto.
Adjunto Adverbial.
Agente da Passiva.
Aposto.
Complemento Nominal.

Releia, agora, o penúltimo parágrafo do texto:

"Apesar de grandes somas de dinheiro investidas em
projetos de preservação, houve pouco progresso nos
últimos anos."
O sujeito da oração em destaque pode ser classificado
como:

somente I e II são corretas.
somente I e III são corretas.
somente II e III são corretas.
todas são incorretas.
todas são corretas.

(A) Inexistente.
(B) Indeterminado.
(C) Oculto.
(D) Composto.
(E) Simples.

QUESTÃO 7
Como se faz a separação em sílabas
"antisséptico", em destaque no texto?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da

palavra

anti-ssép-ti-co.
an-tis-sép-ti-co.
an-ti-ssép-ti-co.
antis-sépti-co.
anti-ssé-ptico.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 9 5 0
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Para responder às questões de 11 a 15, leia o anúncio a
seguir. Nela, um gaúcho em postura de relaxamento e
meditação.

Gelmax, alivio na hora, a qualquer hora.

QUESTÃO 13
A palavra "Gelmax", nome do medicamento:
(A) Possui mais letras que fonemas.
(B) Possui mais fonemas do que letras, já que a letra "x"
apresenta mais de um fonema.
(C) É polissílaba.
(D) É proparoxítona.
(E) Possui um hiato.

QUESTÃO 14
Releia o seguinte trecho, extraído do anúncio:
"Com Gelmax antiácido, qualquer culinária vai ficar muito
mais leve."
Sobre ele, é correto afirmar que:

COM GELMAX ANTIÁCIDO,
QUALQUER CULINÁRIA
VAI FICAR MUITO MAIS LEVE.
‘L

Gelmax é prático e proporciona
aJlvIo da azia. quesmação e má digestão

(http://www.lvba.com.br/html/ems/riovocanipanho.html)

(A) A expressão "vai ficar" é uma locução verbal composta
de gerúndio.
(B) A palavra "culinária" é uma forma nominal do verbo.
(C) A palavra "leve" exerce função de Predicativo do
Sujeito.
(D) A palavra "qualquer" é um Aposto Especificativo.
(E) A expressão "muito mais" é um Complemento
Nominal.

QUESTÃO 11
Sobre o texto "Gelmax. Alívio na hora, a qualquer hora",
analise as afirmações.
I. Tem a intenção de mostrar a eficácia do medicamento.
II. Não fala a respeito da rapidez do efeito.
III. Trata não só do efeito (alívio) como também da forma
de ação (a qualquer hora).
Pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I é correta.
somente I e III são corretas.
somente II e III são corretas.
todas são incorretas.
todas são corretas.

QUESTÃO 15
Sobre a interpretação do anúncio como um todo, assinale a
alternativa correta.
(A) Sugere que o homem da foto tem problemas
freqüentes com a digestão e consome o medicamento
anunciado.
(B) Foi pensado para jamais causar humor.
(C) Sugere que o medicamento anunciado pode tornar
inclusive a culinária gaúcha, que é pesada, uma
culinária leve.
(D) Sugere que a culinária gaúcha é muito leve.
(E) Indica que o medicamento pode ser difícil de ser
encontrado.

QUESTÃO 12
Sobre o anúncio de uma forma geral, pode-se afirmar
corretamente que:
(A) Imagem e texto em nada se relacionam.
(B) Tem a intenção de chamar a atenção para o preço do
medicamento, apenas.
(C) Tem a intenção de chamar a atenção para a beleza da
embalagem do medicamento, apenas.
(D) Tem a intenção de chamar a atenção para a facilidade
de se encontrar o medicamento, apenas.
(E) Relaciona texto e imagem para chamar a atenção do
leitor.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 9 5 0
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QUESTÃO 18

NOÇOES DE INFORMÁTICA

Com relação aos recursos do LibreOffice Writer, versão 3.6,
são feitas as seguintes afirmações:

QUESTÃO 16
[ a | E) |r--SS i
•

@ Página inicial do Mozilla Firefox

4

»

%
^

® Abrir uma página web
^

13 0

©?

M

☆fl-e

*4$ Biblioteca [ . J ABEG §

Acadêmico

Tradutor

& - MercadoLivre

^ Wolfram » f D Favoritos

Tiozilla

Pesquisar

I.

Os documentos podem ser salvos nos formatos
padrões do MS-Word (.doc ou .docx) por meio do
comando Exportar.
II. É possível gravar os documentos diretamente no
formato PDF por meio do diálogo Exportar como
PDF..., ou por meio do diálogo Salvar Como... abertos
a partir do menu Arquivo.
, O atalho de teclado padrão para abrir o diálogo de
verificação ortográfica e gramatical é F7.
IV. O atalho de teclado padrão para abrir o diálogo
Localizar e Substituir... é CTRL+FI.

Torne-se um Afiliado Firefox e tenha tudo que você precisa para
compartilhar o Firefox com o mundo!

Está correto o que se afirma em:

©
Downloads

Favoritos

Histórico

O
Complementos

Sync

$
Opções

Na imagem, vemos o navegador Firefox, aberto em sua
página inicial, onde é possível visualizar uma busca a ser
feita no site Google. Com base nela e em seus
conhecimentos, assinale a alternativa correta.

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

somente uma das afirmações.
somente duas das afirmações.
somente três das afirmações.
todas.
nenhuma.

(A) A pesquisa por pandas -siteiwikipedia.org retorna as
páginas contendo a palavra pandas no domínio
wikipedia.org.
(B) A barra de Favoritos do Firefox está desativada, assim
como a barra de Menus.
(C) Ao clicar em Downloads, será aberta uma janela
contendo uma lista dos arquivos baixados pelo
navegador.
(D) A pesquisa por pandas -siteiwikipedia.org contém
erro, e o operador -siteiwikipedia.org é ignorado.
(E) Para ir à aba Complementos, pode-se usar o atalho de
teclado CTRL+H.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 17

Está correto o que se afirma em:

Considere o sistema operacional MS-Windows 7 e assinale
abaixo a alternativa errada.
(A) Programas abertos podem ser fixados na barra de
tarefas.
(B) É possível criar outras bibliotecas de arquivos além das
bibliotecas de Documentos, Imagens, Músicas e
Vídeos.
(C) As impressoras, assim como os demais dispositivos do
sistema, podem ser acessadas e configuradas a partir
da janela Dispositivos e Impressoras.
(D) O Botão de Energia do menu Iniciar sempre tem a
função padrão de Desligar o sistema.
(E) O Aero Peek permite visualizar rapidamente uma
janela aberta no desktop ao apontar para seu ícone na
barra de tarefas.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 9 5 0

O LibreOffice Cale, versão 3.6, possui diversas funções úteis
para o desenvolvimento de planilhas. Sobre as funções do
Cale, são feitas as seguintes afirmações.
I.

A função SOMASEQ não admite a utilização de
expressões regulares para selecionar as células que
serão somadas em um intervalo.
II. A função DIA.DA.SEMANA() retorna o nome usual do
dia da semana de uma data.
, A função ESQUERDA() alinha o conteúdo de uma célula
pela esquerda, se ele for texto.
IV. A função ÍMPAR() retorna verdadeiro, se o número for
ímpar, e falso, se o número for par.

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

somente uma das afirmações.
somente duas das afirmações.
somente três das afirmações.
todas.
nenhuma.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

Com relação a procedimentos de Backup, considerando o
sistema operacional MS Windows 7, e as necessidades de
armazenamento e segurança atuais, são feitas as seguintes
afirmações:

Assinale a alternativa correta acerca da regulamentação do
exercício de Enfermagem, conforme dispõe a Lei
n9 7.498/86.

Os backups só podem ser feitos em unidades externas
de HDs, ou em HDs de rede.
II. O Backup do Windows pode criar uma imagem do
sistema, que é uma imagem exata de uma unidade,
incluindo o Windows e as configurações do sistema, os
programas e os arquivos.
. O Backup do Windows verifica automaticamente a
possível presença de vírus durante a cópia de
segurança, o que dispensa o uso de programas
antivírus.
IV. Por padrão, o utilitário de Backup do Windows
encontra-se na opção Ferramentas Administrativas do
menu Iniciar.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente uma das afirmações.
somente duas das afirmações
somente três das afirmações.
todas.
nenhuma.

LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa correta a respeito das competências
do COFEN - Conselho Federal de Enfermagem, de acordo
com a legislação a respeito do tema.
(A) Julgar os recursos contra as decisões não majoritárias
dos CORENs - Conselhos Regionais de Enfermagem.
(B) Homologar, suprir ou anular atos do próprio Conselho
e dos Conselhos Regionais quando solicitado por
processo administrativo competente.
(C) Aprovar, semestralmente e anualmente, as contas e a
proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos
órgãos competentes para análise e deliberação.
(D) Promover estudos e campanhas obrigatórias de
aperfeiçoamento dos profissionais inscritos e não
inscritos no Conselho Federal de Enfermagem COFEN, desde que atuem na área como profissionais
ou técnicos.
(E) Convocar e realizar as eleições para sua diretoria.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 9 5 0

(A) A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente
podem ser exercidas por pessoas legalmente
habilitadas e inscritas no COFEN - Conselho Federal de
Enfermagem, no Brasil.
(B) A Enfermagem é exercida privativamente pelo
Enfermeiro, pelo Técnico em Enfermagem, pelo
Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os
respectivos graus de habilitação.
(C) O planejamento, a criação e a programação das
instituições de serviços de saúde e assistência social
incluem programas obrigatórios de Enfermagem nos
Municípios com mais de 10.000 habitantes.
(D) A programação de Enfermagem não inclui a prescrição
obrigatória da assistência de Enfermagem.
(E) A programação de Enfermagem inclui a participação de
pelo menos dois Enfermeiros para cada dois Médicos
inscritos em programas de assistência à família.

QUESTÃO 23
É correto afirmar, de acordo com a Lei n9 5.905/73, que
compõe a receita do COFEN - Conselho Federal de
Enfermagem, exceto:
(A) Todas as multas aplicadas pelos Conselhos Regionais.
(B) Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos
Regionais.
(C) Doações e legados
(D) Subvenções oficiais
(E) Rendas eventuais.

QUESTÃO 24
Analise as alternativas e assinale a incorreta, de acordo com
a Lei n9 7.498/86.
(A) Todas as atividades referidas na legislação em questão,
quando
exercidas em
instituições de saúde
exclusivamente públicas, em programas de saúde,
somente podem ser desempenhadas sob orientação e
supervisão de Enfermeiro.
(B) Os órgãos de pessoal da administração pública direta e
indireta federal, estadual, municipal, do Distrito
Federal e dos Territórios observarão, no provimento de
cargos e funções e na contratação de pessoal de
Enfermagem, de todos os graus, os preceitos da lei em
questão.
(C) O pessoal que se encontra executando tarefas de
Enfermagem, em virtude de carência de recursos
humanos de nível médio nesta área, sem possuir
formação específica regulada em lei, será autorizado,
pelo Conselho Federal de Enfermagem, a exercer
atividades elementares de Enfermagem, observado o
disposto na lei em questão.
(D) O planejamento e a programação das instituições e
serviços
de
saúde
incluem
planejamento
e
programação de Enfermagem.
(E) A programação de Enfermagem inclui a prescrição da
assistência de Enfermagem.
6 ■
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito à
constituição do COFEN como órgão de julgamento em
primeira instância.

A Comissão de Instrução tem por finalidade organizar e
instruir o processo ético-disciplinar, visando à apuração dos
fatos descritos na decisão de admissibilidade e instauração
do processo, realizando todos os atos necessários à busca
da verdade, com estrita observância aos princípios da
ampla defesa e do contraditório. Conforme o exposto, é
incorreto afirmar que compete à Comissão de Instrução:

(A) Plenário dos Conselhos Regionais de Enfermagem.
(B) Plenário dos Conselhos Regionais de Enfermagem, nos
processos em que o Plenário do Conselho Federal de
Enfermagem indicar a pena de prisão.
(C) Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, quando
se tratar de Conselheiro e Suplente, Federal ou
Regional.
(D) Plenário do Conselho Federal, no impedimento e/ou
suspeição da maioria absoluta dos Conselheiros
efetivos e suplentes do Conselho Regional.
(E) Plenário do Conselho Federal, nos processos em que o
Plenário do Conselho Regional indicar a pena de
cassação.

QUESTÃO 26
Acerca dos requisitos necessários para formulação de
denúncia tratada na legislação de ética do profissional de
Enfermagem, assinale qual alternativa encontra-se
incorreta.
(A) Presidente do Conselho a quem é dirigida.
(B) Nome, qualificação e endereço do denunciante.
(C) Narração objetiva do fato ou do ato, se possível com
indicação de localidade, dia, hora, circunstâncias e
nome do autor da infração.
(D) Nome e endereço de 3 testemunhas, no mínimo.
(E) Documentos relacionados ao fato, quando houver, e
assinatura do denunciante ou representante legal.

QUESTÃO 27
Com relação aos requisitos exigidos para a citação, em
processo ético, é correto afirmar conforme a legislação
sobre o tema:
(A) Não sendo conhecido o endereço do denunciado, ou
restando infrutífera a citação pessoal ou por carta
registrada, e certificando-se esta condição nos autos, a
citação será feita por Oficial de Justiça.
(B) A publicação do edital na imprensa oficial ou em jornal
de grande circulação e no sítio eletrônico do Conselho
Federal de Enfermagem dispensa certificação nos
autos.
(C) Prevê-se um prazo de 30 dias para defesa prévia,
contado a partir da data de publicação do edital.
(D) O processo ético-disciplinar seguirá com a presença de
advogado dativo do denunciado quando, regularmente
citado ou intimado para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado.
(E) O desatendimento da citação ou da intimação, ou a
renúncia pela parte ao direito de defesa e à prática dos
atos processuais não importam em reconhecimento da
verdade dos fatos.
CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 9 5 0

(A) Ouvir as partes e as testemunhas, em audiência
previamente marcada.
(B) Determinar a oitiva das pessoas que estejam
envolvidas ou tenham conhecimento dos fatos,
independentemente daquelas arroladas pelas partes.
(C) Verificar os antecedentes criminais do denunciante e
denunciado, bem como a declaração de bens de ambas
as partes.
(D) Solicitar perícias e demais procedimentos ou
diligências consideradas necessárias à perfeita
instrução do processo e à busca pela verdade real dos
fatos.
(E) Ultimar a instrução do processo ético-disciplinar,
elaborar relatório conclusivo de seus trabalhos e
encaminhá-los ao Presidente do Conselho.

QUESTÃO 29
São incumbências do Secretário da Comissão de Instrução,
conforme o Código de Ética de Enfermagem, exceto:
(A) Secretariar as reuniões e substituir o Presidente em sua
ausência.
(B) Supervisionar e acompanhar os trabalhos da Comissão
ou de seus auxiliares no prazo de 15 dias,
pessoalmente ou mediante procuração.
(C) Redigir atas de reuniões e os termos de depoimentos,
inquirições, acareações ou de qualquer outra atividade
da Comissão.
(D) Organizar o processo, colocando em ordem
cronológica, de juntada, os documentos que
constituem, numerando-os e rubricando-os.
(E) Providenciar a elaboração e a expedição de intimações,
notificações, requerimentos, ofícios e demais atos
necessários à instrução do processo.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

O Presidente da Comissão de Instrução, após notificado de
sua nomeação e da instauração do processo éticodisciplinar pelo Plenário, deverá determinar, no prazo de
cinco dias, a citação do denunciado para apresentar defesa
prévia. A respeito da instrução do processo éticodisciplinar, é incorreto afirmar que:

Leia as seguintes afirmações:

(A) O prazo de defesa prévia será de 15 dias.
(B) Na defesa prévia, o denunciado poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, expondo as razões de fato e de direito;
oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar até três testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário.
(C) Regularmente citado e não apresentando defesa no
prazo legal, o denunciado será declarado revel nos
autos e, caso não tenha constituído defensor, o
Presidente da Comissão de Instrução nomeará um
defensor dativo no prazo de 15 dias a contar da
nomeação.
(D) A nomeação de defensor dativo deverá recair em
advogado escolhido pela OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) atuante no Sistema COFEN (Conselhos
Regionais de Enfermagem) ou de profissional de
Enfermagem de categoria igual ou superior ao
denunciado, desde que não exerça a função de
Conselheiro do Sistema COFEN (Conselhos Regionais de
Enfermagem).
(E) O denunciado revel poderá intervir em qualquer fase
do processo, não lhe sendo, contudo, devolvidos os
prazos vencidos.

A seguridade social compreende um conjunto integrado
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
II. A proposta de orçamento da seguridade social será
elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis
pela saúde, previdência social e assistência social, tendo
em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão
de seus recursos.
São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre
sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito
privado.
IV. As instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e
as sem fins lucrativos.
Em relação aos dispositivos constitucionais pertinentes à
Ordem Social, é correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
somente
somente
somente
somente

I, II e
II, III e IV.
I, II e IV.
le II.

QUESTÃO 33

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considere as seguintes atribuições:

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa que contempla assunto cuja
competência para legislar não é atribuída privativamente à
União, por força do artigo 22 da Constituição Federal.
(A) Serviço postal.
(B) Trânsito e transporte.
(C) Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagístico.
(D) Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais.
(E) Sistemas de consórcios e sorteios.

II.

Proceder à tomada de contas do Presidente da República,
quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro
de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.
Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da
República nos crimes de responsabilidade, bem como os
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza
conexos com aqueles.
Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos
e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação
da respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

As funções citadas, de acordo com a Constituição Federal,
competem privativa e respectivamente:
(A) À Câmara dos Deputados; ao Senado Federal; à Câmara
dos Deputados.
(B) Ao Senado Federal; à Câmara dos Deputados; à Câmara
dos Deputados.
(C) Ao Senado Federal; ao Senado Federal; ao Senado
Federal.
(D) À Câmara dos Deputados; à Câmara dos Deputados; à
Câmara dos Deputados.
(E) Ao Senado Federal; à Câmara dos Deputados; ao Senado
Federal.
CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 9 5 0
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

Segundo a Constituição Federal, pertencem aos Estados e
ao Distrito Federal:

Considere as seguintes afirmações:
I.

(A) O produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem.
(B) Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios.
(C) Vinte e cinco por cento do produto daarrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à
circulação de mercadorias.
(D) Vinte e cinco por cento do produto daarrecadação do
imposto do Estado sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação.
(E) Cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a propriedade territorial rural,
relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a
totalidade em determinadas situações.

QUESTÃO 35
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas
em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de
seus habitantes. Assinale a alternativa que contraria as
disposições da Constituição Federal acerca da Política
Urbana.
(A) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades com mais de cem mil
habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.
(B) Aquele que possuir como sua área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.
(C) É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei
específica para área incluída no plano diretor, exigir,
nos termos da lei federal, do proprietário do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado,
que promova seu adequado aproveitamento.
(D) Os imóveis públicos não serão adquiridos por
usucapião.
(E) A propriedade urbana cumpre sua função social
quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 9 5 0

A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou
futura. Nesse caso, ficará sem efeito o contrato se esta
não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de
concluir contrato aleatório.
II. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de
terceiro, que os contratantes logo designarem ou
prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a
incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo
quando acordarem os contratantes designar outra
pessoa.
, Convencionada a venda sem fixação de preço ou de
critérios para a sua determinação, se não houver
tabelamento oficial, entende-se que as partes se
sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do
vendedor.
Em relação ao contrato de compra e venda e tendo por
base o disposto pelo Código Civil, pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II são corretas.
somente I e III são corretas.
somente II e III são corretas.
todas são incorretas.
todas são corretas.

QUESTÃO 37
Em relação aos negócios jurídicos, não é correto afirmar
que:
(A) A incapacidade relativa de uma das partes não pode
ser invocada pela outra em benefício próprio, nem
aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, nesse
caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação
comum.
(B) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio
jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada a
condição a que ele estiver subordinado.
(C) A validade da declaração de vontade não dependerá de
forma especial, senão quando a lei expressamente a
exigir.
(D) Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é
essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à
constituição, transferência, modificação ou renúncia de
direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta
vezes o maior salário mínimo vigente no País.
(E) No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não
valer sem instrumento público, este é da substância do
ato.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 41

Assinale a alternativa contrária ao Código Civil no tocante às
Servidões.

Em relação ao Procedimento Sumário, é possível fazer as
seguintes afirmações, exceto:

(A) A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante
e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e
constitui-se
mediante
declaração
expressa
dos
proprietários, ou por testamento, e subsequente registro
no Cartório de Registro de Imóveis.
(B) O dono de uma servidão pode fazer todas as obras
necessárias à sua conservação e uso, e, se a servidão
pertencer a mais de um prédio, serão as despesas
rateadas entre os respectivos donos.
(C) Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio
serviente, este poderá exonerar-se, abandonando, total
ou parcialmente, a propriedade ao dono do dominante.
(D) O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de
modo algum o exercício legítimo da servidão.
(E) A servidão não pode ser removida, de um local para
outro, pelo dono do prédio serviente ainda que à sua
custa e sem diminuir as vantagens do prédio dominante.

(A) Na petição inicial, o autor apresentará o rol de
testemunhas e, se requerer perícia, formulará quesitos,
podendo indicar assistente técnico.
(B) O juiz designará a audiência de conciliação a ser
realizada no prazo de trinta dias, citando-se o réu com
a antecedência mínima de dez dias.
(C) Deixando injustificadamente o réu de comparecer à
audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados
na petição inicial (art. 319), salvo se o contrário resultar
da prova dos autos, proferindo o juiz, desde logo, a
sentença.
(D) O juiz, na audiência, decidirá de plano a impugnação ao
valor da causa ou a controvérsia sobre a natureza da
demanda, determinando, se for o caso, a conversão do
procedimento sumário em ordinário.
(E) É defeso ao réu, na contestação, formular pedido em
seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos
referidos na petição inicial.

QUESTÃO 39
Em relação ao domicílio, é incorreto afirmar:

QUESTÃO 42
(A) Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha
residência habitual, o lugar onde for encontrada.
(B) Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a
intenção manifesta de o mudar.
(C) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela
estabelece a sua residência com ânimo definitivo.
(D) Muda-se a residência, transferindo o domicílio, com a
intenção manifesta de o mudar.
(E) O domicílio do incapaz é o do seu representante ou
assistente.

QUESTÃO 40
De acordo com o Código de Processo Civil, é incorreto afirmar:
(A) O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao
número de litigantes, quando este comprometer a rápida
solução do litígio ou dificultar a defesa. O pedido de
limitação não interrompe o prazo para resposta.
(B) Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei
ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir
a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em
que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos
os litisconsortes no processo.
(C) Salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão
considerados, em suas relações com a parte adversa,
como litigantes distintos; os atos e as omissões de um não
prejudicarão nem beneficiarão os outros.
(D) Cada litisconsorte tem o direito de promover o
andamento do processo e todos devem ser intimados dos
respectivos atos.
(E) O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos
os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar,
sob pena de declarar extinto o processo.
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Considere as seguintes afirmações:
I.

Os editais de licitação para a contratação de bens,
serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa
da autoridade competente, exigir que o contratado
promova, em favor de órgão ou entidade integrante da
administração pública ou daqueles por ela indicados a
partir
de
processo
isonômico,
medidas
de
compensação comercial, industrial, tecnológica ou
acesso a condições vantajosas de financiamento,
cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo
Poder Executivo Federal.
II. A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade,
da
probidade
administrativa,
da
vinculação
ao
instrumento
convocatório,
do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
, A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis
ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto
ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
Sob o prisma da Lei n9 8.666, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências, é correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
somente I e
somente II e
somente
somente I e II.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos
são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se
funda a ação ou a defesa. Considerando o disposto pelo
Código de Processo Civil, em relação às provas, não é
correto afirmar:

Assinale a alternativa que contraria o disposto no Código de
Processo Civil, em relação ao Processo de Execução.

(A) Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará
as regras de experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece e ainda as
regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a
esta, o exame pericial.
(B) Salvo disposição especial em contrário, as provas
devem ser produzidas em audiência.
(C) A parte que alegar direito municipal, estadual,
estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a
vigência, se assim o determinar o juiz.
(D) A carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas
dentro do prazo ou concedidas sem efeito suspensivo,
não poderão mais ser juntas aos autos.
(E) Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder
Judiciário para o descobrimento da verdade.

(A) O credor tem a faculdade de desistir de toda a
execução ou de apenas algumas medidas executivas.
(B) Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber
ao devedor, este será citado para exercer a opção e
realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro
prazo não lhe foi determinado em lei, no contrato, ou
na sentença.
(C) Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição
ou termo, o credor poderá executar a sentença sem
provar que se realizou a condição ou que ocorreu o
termo.
(D) É lícito ao credor, sendo este o devedor, cumular várias
execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes,
desde que para todas elas seja competente o juiz e
idêntica a forma do processo.
(E) O credor ressarcirá ao devedor os danos que este
sofreu, quando a sentença, passada em julgado,
declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação,
que deu lugar à execução.

QUESTÃO 44
Assinale a alternativa correta, considerando os preceitos
estabelecidos pelo Código de Processo Civil no tocante à
Sentença.
(A) Quando o autor tiver formulado pedido certo, é lícito
ao juiz proferir sentença ilíquida.
(B) Pode o juiz proferir sentença, a favor do autor, de
natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu
em quantidade superior ou em objeto diverso do que
lhe foi demandado.
(C) A obrigação não se converterá em perdas e danos,
ainda que o autor o requerer ou se impossível a tutela
específica ou a obtenção do resultado prático
correspondente.
(D) Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, é
lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou
mediante justificação prévia, citado o réu. A medida
liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer
tempo, em decisão fundamentada.
(E) O juiz não poderá, de ofício, modificar o valor ou a
periodicidade da multa, ainda que verifique que se
tornou insuficiente ou excessiva.

QUESTÃO 46
Considere as seguintes afirmações:
I.

Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela
prestação de serviços referentes a tais bens ou a
contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa
dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do
título a prova de sua quitação.
II. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de
fusão, transformação ou incorporação de outra ou em
outra é responsável pelos tributos devidos até à data
do ato pelas pessoas jurídicas de direitoprivado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
III. Salvo
disposição
de
lei
em contrário,
a
responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em relação à Responsabilidade Tributária, de acordo com o
Código Tributário Nacional, pode-se afirmar que:
(A) somente I e II são corretas.
(B) somente I e III são corretas.
(C) somente II e III são corretas.
(D) todas são incorretas.
(E) todas são corretas.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 50

De acordo com a Lei n5 8.666, "quando se contrata um
empreendimento em sua integralidade, compreendendo
todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias,
sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega
ao contratante em condições de entrada em operação,
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em
condições de segurança estrutural e operacional e com as
características adequadas às finalidades para que foi
contratada", está estabelecido o regime de:

Assinale a alternativa que traz o tipo penal de crime contra
a Administração Pública cuja pena prevista pelo Código
Penal seja de reclusão, de dois a doze anos, e multa.

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

Empreitada
Empreitada
Empreitada
Empreitada
Empreitada

integral.
por preço global.
por preço unitário.
por tarefa.
parcial.

QUESTÃO 48
Segundo a Lei ng 8.666, as obras e os serviços de engenharia
cuja contratação tenha valor estimado de até R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reias) serão submetidos à modalidade
de licitação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor
ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo,
em proveito próprio ou alheio.
(B) Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no
exercício do cargo, recebeu por erro de outrem.
(C) Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de
informações ou programa de informática sem
autorização ou solicitação de autoridade competente.
(D) Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que
tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizálo, total ou parcialmente.
(E) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da
estabelecida em lei.

RASCUNHO

Tomada de preço.
Concorrência.
Convite.
Leilão
Pregão.

QUESTÃO 49
Assinale a alternativa que contraria o disposto pelo Código
Tributário Nacional.
(A) A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos
territórios, nos limites em que lhe reconheçam
extraterritorialidade os convênios de que participem, ou
do que disponham esta ou outras leis de normas gerais
expedidas pela União.
(B) A lei tributária pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar competências
tributárias.
(C) Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação
que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a
abstenção de ato que não configure obrigação principal.
(D) A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
(E) Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de
direito público, que se constituir pelo desmembramento
territorial de outra, sub-roga-se nos direitos desta, cuja
legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua
própria.

CHAVE DE SEGURANÇA: A D V 9 5 0

12

