CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – CRM-MS
CONCURSO PÚBLICO

VESPERTINO– 06/04/2014
NÍVEL SUPERIOR

PROVA OBJETIVA
CARGO: Assessor Jurídico (Advogado)
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita
depois de iniciada a prova.
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. Eventuais erros no caderno de provas ou no cartão-resposta referentes a nome, documento de identidade ou
data de nascimento deverão ser comunicados ao fiscal de sala para registro em ata.
7. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
9. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para a realização da Prova
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
10. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início.
11. O candidato poderá levar o caderno de provas somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início das
provas.
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado.
14. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá,
manter o celular desligar e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do
prédio.
15. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o seguinte fragmento retirado do capítulo 22 - Na terra dos lápis -, do livro Marley e eu, para
responder às 7 primeiras questões.
Esperávamos que nosso primeiro Natal na Pensilvânia fosse branco. Jenny e eu tivemos de usar uma
série de argumentos para convencer Patrick e Connor de que estariam deixando sua casa e seus amigos na
Flórida em troca de algo melhor, e o mais persuasivo de todos fora a promessa de que teriam neve. E não era
qualquer tipo de neve, mas uma grande quantidade, fofinha, como em um cartão-postal, que caía do céu em
flocos grandes e silenciosos, formando montanhas, com a consistência perfeita para se fazer bonecos de neve. E
a neve do Natal, bem, essa era a melhor de todas, o Santo Graal da vida no inverno do norte. (...)
Na manhã de Natal havia um tobogã novinho em folha debaixo da árvore e equipamentos de neve
suficientes para uma excursão até a Antártica, mas a vista que tínhamos da janela ainda era de galhos sem folhas,
gramados dormentes e campos de milho amarronzados. Acendi a lareira, deixando o ambiente agradavelmente
aquecido, e disse às crianças que fossem pacientes. A neve viria quando tivesse de vir.
Chegou o Ano-Novo, e ela ainda não tinha caído. (...)
Três semanas depois do início do ano, a neve finalmente veio me salvar do meu purgatório de culpa.
Chegou à noite, depois que todos haviam ido dormir, e Patrick foi o primeiro a soar o alarme, correndo para nosso
quarto ao amanhecer e abrindo totalmente as cortinas.
- Olhem! Olhem! - exclamou ele. - Ela veio!
Jenny e eu nos sentamos na cama para admirar nossa absolvição. Uma cobertura branca se espalhava
pelas colinas, pelos campos de milho, pelos pinheiros e pelos telhados, estendendo-se até o horizonte.
- É claro que veio - respondi, sem querer dar muita importância. - O que eu disse a vocês?
A neve tinha quase um metro de altura e continuava caindo. Connor e Colleen não demoraram a
aparecer, o dedão enfiado na boca, arrastando seus cobertores pelo corredor. Marley acordou e se espreguiçou,
batendo o rabo em tudo, sentindo a excitação. Eu me virei para Jenny e disse:
- Acho que pensar em voltar a dormir, nem pensar.
E quando Jenny assentiu com a cabeça, me virei para as crianças e gritei:
- Está certo, coelhinhos da neve, vamos nos vestir.
Pela meia hora seguinte, colocamos roupas, fechamos zíperes, calçamos botas, enfiamos gorros
e luvas. Quando terminamos, as crianças pareciam múmias, e nossa cozinha, uma réplica dos bastidores das
Olimpíadas de Inverno. E concorrendo na prova Bobo no Gelo Morro Abaixo, na categoria de Cães de Grande
Porte, estava... Marley, o Cão. Eu abri a porta da frente e, antes que qualquer um saísse, Marley passou zunindo
por nós, derrubando a encapotada Colleen. Quando suas patas tocaram aquela coisa branca e toda estranha - “Ih,
molhado! Ih, frio!” -, ele mudou de ideia e tentou subitamente mudar de direção. Quem já dirigiu um carro na neve
sabe que frear repentinamente e fazer uma conversão em “U” nunca é uma boa ideia.
Marley derrapou, girando de trás para a frente. Ele caiu ligeiramente de um lado, antes de se
levantar novamente a tempo de dar uma cambalhota nos degraus da varanda da frente e bater de cabeça na
neve. Quando se equilibrou um minuto depois, parecia um biscoito gigante polvilhado de açúcar. Com exceção do
nariz preto e dos olhos castanhos, ele estava totalmente coberto de branco. O Abominável Cachorro das Neves.
Marley não sabia o que fazer com aquela substância estranha. Enfiou o nariz e soltou um espirro violento. Enfiou a
cabeça e esfregou a cara. Então, como por um encanto, como se tivesse recebido uma dose gigante de
adrenalina, ele disparou pelo quintal executando uma série de saltos mortais entremeados de cambalhotas ou
mergulhos de cabeça. A neve era quase tão divertida quanto bagunçar o lixo do vizinho.
Acompanhando-se o rastro de Marley pela neve conseguia-se começar a entender como
funcionava sua mente tortuosa. Seu rastro tinha inúmeras viradas, voltas e desvios repentinos, com giros erráticos
em forma de oito, fazendo espirais e saltos triplos, como se estivesse seguindo algum algoritmo bizarro que só ele
conseguiria entender. Logo as crianças começaram a imitá-lo, girando, rolando e brincando, amontoando neve em
todas as dobras e fendas de suas roupas. Jenny nos trouxe torradas amanteigadas, canecas de chocolate quente
e um aviso: a escola tinha cancelado as aulas. Eu sabia que tão cedo não conseguiria tirar da garagem meu
Nissan com tração nas duas rodas, sem mencionar as subidas e descidas das estradas cobertas de neve nas
montanhas, e declarei oficialmente um dia de neve pra mim também.
GROGAN, John. Tradução: Thereza C. R. da Motta e Elvira Serapicos. Marley e eu: A vida e o amor ao
lado do pior cão do mundo. Ediouro. 2006.pp274-278.
01. O texto, fragmento da obra Marley e eu, apresenta uma linguagem simples, mas construída com certa
riqueza de detalhes. Assim, de uma atenta leitura consegue-se deduzir:
a) Jenny e a família mudaram-se da Flórida para a Pensilvânia havia menos de dois anos.
b) A família moradora da Pensilvânia é constituída por seis personagens: Jenny e seu esposo, Colleen, Patrick,
Connor e outro personagem que também é o narrador.
c) Na Pensilvânia, haveria uma prova para Cães de Grande Porte, na qual Marley foi inscrito para concorrer.
d) A família estava preparada para enfrentar o rigoroso inverno da Pensilvânia que chegou quatro semanas após o
início do ano.
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02. Um dos recursos utilizados para enriquecer um texto é a intertextualidade. Pode-se dizer que ela
ocorre nos trechos a seguir, exceto naquele apontado em qual alternativa?
a) “Na manhã de Natal havia um tobogã novinho em folha debaixo da árvore”.
b) “a neve finalmente veio me salvar do meu purgatório de culpa.”
c) “O Abominável Cachorro das Neves.”
d) “essa era a melhor de todas, o Santo Graal da vida no inverno do norte.”
03. No que se refere à tipologia textual, Marley e eu encaixa-se em uma narrativa. Pode-se comprovar essa
afirmação ao se observar o predomínio de certas características no texto, dentre elas:
a) Emprego de figuras de linguagem, verbos de ligação, descrições de natureza expositiva e persuasiva.
b) Presença de narrador, personagens, cenário, fato, diálogo direto, progressão temporal, verbos de ação.
c) Presença de personagens, cenário, progressão lógica e objetiva das ideias, presença acentuada de frases
nominais de cunho explicativo.
d) Presença de narrador, diálogo, linguagem denotativa, defesa de um argumento, formas gramaticais que indicam
conselho, orientação.
04. Ao relatar as traquinagens de Marley, em alguns momentos o narrador parece assumir o lugar do cão,
personificando-o e exteriorizando aquilo que o animal pensaria ou sentiria em determinada situação.
Quanto a essa ideia, analise os trechos seguintes e assinale a alternativa correta:
I – “A neve era quase tão divertida quanto bagunçar o lixo do vizinho.”
II – “Quando suas patas tocaram aquela coisa branca e toda estranha - 'Ih, molhado! Ih, frio!’”
III – “Acompanhando-se o rastro de Marley pela neve conseguia-se começar a entender como funcionava
sua mente tortuosa.”
a) Somente I está de acordo com a ideia do enunciado.
b) Somente III está de acordo com a ideia do enunciado.
c) Somente I e III estão de acordo com a ideia do enunciado.
d) Somente I e II estão de acordo com a ideia do enunciado.
05. Releia: “Jenny e eu tivemos de usar uma série de argumentos para convencer Patrick e Connor de que
estariam deixando sua casa e seus amigos na Flórida em troca de algo melhor, e o mais persuasivo de
todos fora a promessa de que teriam neve.”
A respeito do termo grifado, assinale a alternativa correta:
a) É uma preposição e pode ser substituída pela preposição exceto ou salvo, mantendo o mesmo sentido.
b) Trata-se da terceira pessoa do singular do verbo ir no tempo pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
c) Trata-se da terceira pessoa do singular do verbo ser no tempo pretérito imperfeito do indicativo.
d) Trata-se da terceira pessoa do singular do verbo ser no tempo pretérito-mais-que-perfeito do indicativo.
06. “Pela meia hora seguinte, colocamos roupas, fechamos zíperes, calçamos botas, enfiamos gorros e
luvas.”
Sintaticamente, esse período é composto
a) por coordenação e subordinação, totalizando cinco orações.
b) somente por coordenação, totalizando quatro orações.
c) somente por subordinação, totalizando cinco orações.
d) por coordenação e subordinação, totalizando quatro orações.
07. O verbo frear foi empregado no texto no modo infinitivo. Em qual alternativa ele se apresenta
conjugado e grafado corretamente?
a) O turista freiou imediatamente ao perceber um animal na pista.
b) Eles disseram que freiariam apenas em caso de perigo, pois o freio estava com problemas.
c) Eu freio, você freia, enfim, nós freamos o carro quando é necessário evitar o pior.
d) Eu freiei e consegui impedir um grave acidente.
08. Quanto ao gênero dos substantivos, assinale a frase em que a forma em destaque é atendida
corretamente:
a) Na última noite de festa, a foliã incansável amanheceu pulando o carnaval.
b) A pessoa mais agradável durante o jantar foi, sem dúvida, a anfitrioa.
c) Dentre as hortaliças, o alface foi o mais afetado pelo excesso de chuva.
d) A espécime é um achado e tanto.
09. Tratando-se de concordância verbal, há uma inadequação em qual alternativa?
a) Sobraram mais de um paciente na sala de espera.
b) Um e outro fingiam saber o paradeiro da sobrinha.
c) Mais de um alpinista já perdeu a vida ao escalar aquela montanha.
d) Afiam-se alicates de unha enquanto o cliente passeia por uma hora.
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10. A correspondência oficial conhecida como memorando possui algumas características que lhe são
peculiares. Assinale a alternativa que menciona uma delas.
a) A forma e estrutura do memorando é a do padrão ofício, excetuando-se que o seu destinatário não deve ser
citado pelo cargo que ocupa.
b) É uma forma de comunicação interna e, dependendo da finalidade, também externa ao órgão de origem.
c) A rapidez e a simplicidade de procedimentos burocráticos devem acompanhar o trâmite do memorando em
qualquer órgão.
d) Os despachos ao memorando são dados numa folha de protocolo separada, onde se alistam aqueles que
foram emitidos no dia.
MATEMÁTICA
11. Seja A uma matriz antissimétrica tal que A = (aij)
t
dadas a seguir representa a matriz A .
a)

1
1
1

b)

−1
−1
−1

−2
−4
−8

c)

−1
−2

−1
−4

d)

1
2

3x2

i

e aij = j . Nessas condições, qual das matrizes

2
4
8

1
4

−1
−8
1
8

12. Observe o sistema linear a seguir:
− + =
S:  + +  = 
 − + =
Ao escalonarmos esse sistema, podemos concluir que:
a) Trata-se de um sistema incompatível.
b) Esse sistema é compatível e indeterminado.
 
c) Este sistema é compatível e determinado e seu vetor solução é ﴾ 0, - , ﴿




d) Este sistema é compatível e determinado e admite como solução a tripla ordenada (1, 2, 3).
13. Seja f uma função, tal que f: R → R seja definida por:
,   < 1

f(x) =  ,   =
 + ,   > 1

O que podemos concluir com relação ao lim f(x)?
x→
a) Não existe lim f(x)
x→ 1
b) O lim f(x) existe e é igual a 3.
x→ 1
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c) O lim f(x) existe e é igual a 2.
x→ 1
d) O lim f(x) existe e é igual a 1.
x→ 1
14. Chamamos de derivada de uma função f(x) no ponto de abscissa x0, o limite, se existir e for finito, da
razão f (x0 + ∆x) – f (x0) quando ∆x tende a zero. Assim:
∆x
f’(x0) = lim
∆x→0
2

f(x0 + ∆x) – f(x0)
∆x
3

Nessas condições, dada f(t) = (t + 1)(t – 2), podemos concluir que a derivada f’(t) é:
4
2
a) – 5t + 12t – 4t - 3
4
2
b) 4t + 3t + 4t.
4
2
c) – 4t – 3t – 4t.
4
2
d) 5t + 3t – 4t.
15. Seja r uma reta tal que r intercepta o eixo Oy no ponto de ordenada 1. Dada uma reta s que passa por
P = (1,2) e, sendo P o ponto de intersecção entre r e s, podemos concluir que a equação reduzida da reta r
é:
a) y = x – 1.
b) y = x + 1.
c) y = - x – 1.
d) y = - x + 1
CONHECIMENTOS GERAIS
16. No dia 19 de março de 2014 o governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, assumiu a
presidência do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – CODESUL. “O CODESUL constitui-se
num foro privilegiado à coordenação e à potencialização em torno de questões comuns aos estadosmembros, em especial aquelas relativas ao desenvolvimento econômico e social e à integração ao
Mercosul.”
(Fonte: http://www.codesul.com.br/)
Analise as assertivas a seguir, em relação a Mato Grosso do Sul no contexto do CODESUL, e assinale a
alternativa correta.
I – O Sistema Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul - Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (CODESUL-BRDE), foi criado, em 1961, através de um convênio entre os estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.
II – Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são os quatro estados-membros do
CODESUL.
III – Em 1992 o estado do Mato Grosso do Sul passou a integrar o Conselho de Desenvolvimento e
Integração Sul.
a) São corretas apenas as assertivas II e III.
b) São corretas apenas as assertivas I e III.
c) É correta apenas a assertiva II.
d) É correta apenas a assertiva III.
17. A Lei nº 3.143, de 20 de dezembro de 2005, criou a Faixa Governamental, como distintivo do cargo de
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Com base no estabelecido nessa Lei, analise se são falsas
ou verdadeiras as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.
( ) O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, no ato solene de posse no cargo, logo depois da
afirmação do compromisso constitucional, receberá a Faixa Governamental das mãos do Presidente da
Assembléia Legislativa.
(
) A critério dos Governadores sucedido e sucessor, este poderá receber a Faixa Governamental das
mãos daquele, sem prejuízo da solenidade de posse em sessão da Assembléia Legislativa, na forma do
disposto no art. 85 da Constituição Estadual.
( ) O Governador poderá transferir provisoriamente a Faixa Governamental ao Presidente da Assembleia
Legislativa, em suas ausências eventuais, retomando-a tão logo retorne ao exercício do cargo.
( ) A Faixa Governamental será exposta à contemplação pública no prédio da sede do Poder Executivo e
preservada para utilização nas solenidades oficiais previstas nesta Lei.
a) V, V, V, V.
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b) V, V, F, V.
c) V, V, V, F.
d) F, V, F, V.
18. “O caráter intrínseco das divisões micro e mesorregional de Mato Grosso do Sul referem‐‐se a
um conjunto de determinações econômicas, sociais e políticas que dizem respeito à totalidade da
organização do espaço no território estadual, com o objetivo de auxiliar a elaboração de políticas
públicas, de planejamento, subsidiar estudos regionais e locais.”
(Fonte: http://www.semac.ms.gov.br)
O estado possui 79 municípios e 11 microrregiões. Essas Microrregiões estão distribuídas em _________
mesorregiões.
a) 6
b) 11
c) 4
d) 8
19. Qual alternativa completa corretamente a lacuna?
“Integrantes da Comissão Internacional da Baleia (CIB) e representantes de governos de 12 países
africanos e caribenhos, além do Brasil e dos parceiros latinos que integram o Grupo de Buenos Aires e de
tradicionais aliados na conservação da espécie, como Austrália, Reino Unido e México, participam do
Seminário Internacional sobre o Santuário de Baleias do Atlântico Sul.
O evento, que ocorrerá no Centro de Visitantes do Instituto Baleia Jubarte, na Praia do Forte, em Salvador,
de 19 a 21 de março (2014), é organizado __________________________________ , e será marcado pela
defesa da proposta de criação do santuário de proteção destes animais, apresentada pelos governos do
Brasil e da Argentina, e que une representantes de países latino-americanos, africanos e caribenhos em
defesa da conservação marinha.”
(Fonte:http://www.brasil.gov.br)
a) pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA)
b) pelo Ministério da Pesca e Aquicultura do Brasil
c) pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE)
d) pelos Ministérios do Meio Ambiente (MMA) e das Relações Exteriores (MRE)
20. Julgue se são falsas ou verdadeiras as assertivas e a seguir assinale a alternativa correta.
( ) O Vale-Cultura objetiva garantir meios de acesso e participação nas diversas atividades culturais
desenvolvidas no Brasil.
( ) O Vale-Cultura pode ser oferecido pelas empresas e entidades com personalidade jurídica que possuem
empregados regido pela CLT.
( ) O Governo Federal isentará, as empresas que aderirem ao Programa Cultura do Trabalhador, dos encargos
sociais e trabalhistas sobre o valor dos benefícios concedidos, e ainda concederá que as empresas que declaram
lucro real deduzam 1% deste valor do Imposto de Renda.
( ) Com o intuito de beneficiar primeiramente os trabalhadores de baixa e média renda, as empresas têm de
oferecer o Vale-Cultura prioritariamente aos trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos.
a) V, F, V, V.
b) V, V, V, V.
c) V, V, F, V.
d) V, V, V, F.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
21. Em conformidade com o disposto na Lei nº 9.784/1999, são legitimados como interessados no
processo administrativo:
I – Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no
exercício do direito de representação.
II – Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela
decisão a ser adotada.
III – As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos.
IV – As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.
É correto o que se afirma somente em:
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.
22. Assinale a alternativa correta, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.784/1999:
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a) A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
b) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
destinatários decai em dois anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
c) Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração, ainda que
se evidenciem prejuízos a terceiros.
d) O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de dez dias,
o encaminhará à autoridade superior.
23. Assinale a alternativa correta sobre a conciliação de denúncias de possível infração ao Código de Ética
Médica, em conformidade com o disposto na Resolução nº 2023/2013 do CFM:
a) Na conciliação é permitido acerto pecuniário.
b) Faculta-se a conciliação nos casos de lesão corporal ou óbito.
c) Não caberá recurso no procedimento de conciliação se aceito pelas partes e aprovado pela câmara específica
de julgamento.
d) No caso de a conciliação não obter êxito, a sindicância será arquivada.
24. Assinale a alternativa correta, em conformidade com o disposto na Resolução nº 2023/2013 do CFM:
a) Decidida a instauração de processo ético-profissional, o presidente do Conselho ou o conselheiro corregedor
nomeará o conselheiro instrutor para instruir o processo, dentro dos parâmetros de razoabilidade e observados os
prazos prescricionais.
b) O conselheiro sindicante poderá ser designado como instrutor.
c) Após a instauração de processo ético-profissional, o mesmo não poderá ser arquivado por desistência das
partes, ainda que por óbito do denunciado.
d) Ocorrendo óbito do denunciante, o processo ético-profissional será arquivado.
25. As partes poderão arrolar até ____________ testemunhas, qualificadas com nome e endereço.
a) 6 (seis).
b) 5 (cinco).
c) 4 (quatro).
d) 3 (três).
26. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo,
aplicam-se as seguintes disposições:
I – Em se tratando de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego
ou função.
II – Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração.
III – Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo
compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
É correto o que se afirma somente em:
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) I, II e III.
27. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
a) Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido.
b) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.
c) Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses
atos.
d) Os pródigos.
28. Acerca dos bens, assinale a alternativa correta, em conformidade com o disposto no Código Civil:
a) Consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.
b) São fungíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também
considerados tais os destinados à alienação.
c) Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham
destinação unitária.
d) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis somente por determinação da lei.

7

29. Segundo o Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular prescreve em ________ anos.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima:
a) dois.
b) três.
c) quatro.
d) cinco.
30. Acerca da locação de coisas, analise as assertivas seguintes:
I – Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e
gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição.
II – Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir
redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se
destinava.
III – O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam
ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios, ou defeitos, anteriores à locação.
IV – Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ela se
danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos.
Encontra-se em conformidade com o previsto no Código Civil apenas o que se afirma em:
a) I e II.
b) II, III e IV.
c) I, II, III e IV.
d) II.
31. Acerca da união estável, assinale a alternativa incorreta:
a) É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
b) As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem união estável.
c) As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de
guarda, sustento e educação dos filhos.
d) Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que
couber, o regime da comunhão parcial de bens.
32. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I – De três quintos, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
II – Do Presidente da República.
III – De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria absoluta de seus membros.
É correto o que se afirma somente em:
a) I.
b) II.
c) III.
d) I, II e III.
33. Conceder-se-á ________________ sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima:
a) mandado de injunção.
b) habeas corpus.
c) habeas data.
d) mandado de segurança.
34. É direito dos trabalhadores a ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de __________ após
a extinção do contrato de trabalho.
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima:
a) um ano.
b) dois anos.
c) três anos.
d) quatro anos.
35. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
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I – Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter
com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a
colaboração de interesse público.
II – Recusar fé aos documentos públicos.
III – Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
É correto o que se afirma somente em:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) II e III.
d) I e III.
36. Assinale a alternativa correta acerca do Sistema Tributário Nacional:
a) Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica
do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
b) As taxas poderão ter base de cálculo própria de impostos.
c) A União, os Estados e o Distrito Federal, mediante lei complementar, poderão instituir empréstimos
compulsórios para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou
sua iminência.
d) É vedado ao Distrito Federal a instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.
37. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
a) propriedade predial e territorial urbana.
b) propriedade de veículos automotores.
c) exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.
d) transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
38. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados, na pessoa dos seus respectivos
advogados, para contestar o pedido no prazo comum de:
a) 05 (cinco) dias.
b) 10 (dez) dias.
c) 15 (quinze) dias.
d) 20 (vinte) dias.
39. Analise as assertivas abaixo:
I – É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em
não podendo acolher o anterior.
II – Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido,
desde que expressamente declarado pelo autor; se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las
ou de consigná-las, a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação.
III – Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo não
poderá receber a sua parte.
Segundo o Código de Processo Civil, é correto o que se afirma somente em:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) III e II.
d) I.
40. Acerca do processo de execução, assinale a alternativa incorreta:
a) O credor não poderá iniciar a execução, ou nela prosseguir, se o devedor cumprir a obrigação; mas poderá
recusar o recebimento da prestação, estabelecida no título executivo, se ela não corresponder ao direito ou à
obrigação; caso em que requererá ao juiz a execução, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la.
b) O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para,
dentro de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação ou, seguro o juízo, apresentar embargos.
c) A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
d) O credor, que estiver, por direito de retenção, na posse de coisa pertencente ao devedor, não poderá promover
a execução sobre outros bens senão depois de excutida a coisa que se achar em seu poder.
RASCUNHO
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