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para melhor o rumo de suas vidas. É uma hipótese. Dêemse o benefício da dúvida. Nossa cultura está repleta de
interesses cruzados entre as gerações. Talvez, com o fim da
cerimônia e a relativização de certas tradições, estejamos
inaugurando uma era propensa à maior comunicação
entre pessoas de idades tão diferentes. Sinta-se ungido
pela sorte de recomeçar. Quando seu filho crescer, ele irá
entender - mais cedo ou mais tarde - que a vida de cada
um carrega histórias únicas, e que buscar uma escala de
valores sobre as vantagens e as desvantagens de ser filho
de um pai “velho” é um exercício inútil.
“Por muito tempo, a idade esteve amarrada a uma série
de expectativas sociais. Mas quando o jovem da geração
Boomerang retorna para o ninho vazio e a aposentadoria fica
mais distante a cada dia, o vínculo entre idade e expectativas
sociais começa a se desfazer”, diz outro trecho do estudo
da Box1824. Cabe a cada um, portanto, reconstruir os laços
com a juventude. E te digo que a presença de uma criança
em casa é um ótimo começo.
Ser pai de criança pequena agora é o seu predicado. As
pessoas irão enxergá-lo também sob essa nova lógica. Pode
ser que você não tenha mais paciência para “certas coisas”.
Considere a algazarra excessiva, o barulho, desnecessário.
Mas o pacote é esse do jeito que está aí, aguardando para
ser desembrulhado. Não inventaram nenhuma fórmula
melhor para viver do que usufruir um dia depois do outro.
E quando você faz tudo isso no “modo jovem”, você não se
torna imortal, mas, parafraseando as mentes criativas da
Box1824, você fica infinito.

LÍNGUA PORTUGUESA
A geração de pais-avôs
Espremidos entre a infância dos filhos e a própria velhice
chegando, homens de 50 ou 60 anos com filhos pequenos
têm um grande desafio pela frente: envelhecer sem deixar
de ser jovem
Isabel Clemente

Eles tiveram filhos depois – ou bem depois – dos 45.
Sentiam-se jovens. Não tinham dúvida a respeito disso,
mas quando viram os filhos crescendo, vacilaram. O tempo
começou a passar mais rápido. Voltaram a malhar para
recuperar o vigor físico. Estão mais vaidosos. De uma
hora para outra, incorporaram hábitos alimentares mais
saudáveis. Precisam ter saúde, cabelos, músculos. Beber
menos, dormir mais. Prometeram aos filhos viver muito.
E em nome dessa promessa, desejam a eternidade. Como
todos nós.
[...]Vencer a morte é um desejo humano, ainda que
inconsciente. Uma utopia que nos move atrás de qualidade
de vida, de cura para doenças, de antídotos para o
sofrimento, de vitaminas para a beleza. São armas capazes
de retardar o envelhecimento, nunca detê-lo. Envelhecer é
um processo. A boa notícia é que a juventude é um estado
de espírito que podemos cultivar.
Pesquei especialmente para vocês, que estão se
achando velhos, que têm medo de morrer antes que o filho
cresça, tenha título de eleitor ou dirija um carro, a melhor
definição que conheço sobre juventude. Eu a encontrei
no texto “Youth Mode: um estudo sobre a liberdade”, da
Box1824, uma agência paulista especializada no tema
jovens e em estratégias para se comunicar com eles.
“Juventude não é liberdade no sentido político. É uma
emancipação do tédio, do previsível, da tradição. É atingir
um potencial máximo: a habilidade de ser a pessoa que
você quer ser. Trata-se da liberdade de escolher como
se relacionar; de experimentar coisas novas; de cometer
erros. A juventude entende que toda liberdade tem limites e
que ser adaptável é a única maneira de ser livre”.
Não estou sugerindo que você vista as roupas do
seu filho adulto de 20 anos para brincar com sua criança
de quatro, nem que cometa desatinos dos quais vá se
arrepender depois. O recado é “adapte-se”. Pare de fumar
ou beber tanto. Pratique algum esporte, ainda que seja
empinar pipas. Dê-se ao luxo de sentar no chão, por cinco
minutos que seja, ao lado daquela criança para brincar
de boneca. E tire partido dos sorrisos. Você, que a essa
altura já deve ter assistido ao filme de animação Monstros
S.A., sabe que as gargalhadas das crianças liberam muito
mais energia do que os gritos e os choros. Para terminar,
antes de reclamar de novo de alguma coisa, respire fundo.
Respirar fundo também é um ótimo antídoto para a velhice
como predisposição da alma.
A essência do comportamento jovem é ter curiosidade
em relação à vida, e não perder tempo pensando no fim. De
preferência, não ser tedioso e, finalmente, ser aquilo que
você gostaria de ser. Tem fase melhor da vida para alcançar
este objetivo do que a meia idade? Talvez hoje, mais do que
nunca, vocês tenham a paz e o discernimento necessários
para experimentar algo novo ou tomar decisões que mudem

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2014/03/geracao-de-bpais-avosb.html

QUESTÃO 01
De acordo com o texto,
(A)
para nos mantermos jovens, não podemos ser quem
gostaríamos, mas aquilo que a sociedade nos impõe.
(B)
a juventude não tem limites e, para ser livre, é preciso ser
intransigente em determinadas situações.
(C)
hoje, com os avanços na medicina e os tratamentos para
perpetuar a juventude, vencer a morte não é mais uma
utopia.
(D)
uma criança em casa dificulta a reconstrução dos laços
com a juventude em função da comparação entre as
diferenças de idade.
(E)
não focar o pensamento no fim e ser curioso em relação
à vida é a essência de um comportamento jovem.
QUESTÃO 02
Em “Cabe a cada um, portanto, reconstruir os laços
com a juventude.”, as vírgulas
(A)
são facultativas, pois não é obrigatório o uso de vírgula
em casos de conjunção concessiva deslocada.
(B)
são obrigatórias, pois a conjunção adversativa está
deslocada.
(C)
são obrigatórias, pois a conjunção conclusiva está
deslocada.
(D)
são facultativas, pois, independente da posição em que
esteja a conjunção adversativa, não é necessário usar a
vírgula.
(E)
são facultativas, pois, independente da posição em que
esteja a conjunção conclusiva, pode-se ou não usar a
vírgula.

3

Cargo: Advogado

QUESTÃO 07

QUESTÃO 03

(A)

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

Assinale a alternativa correta, considerando as
regras formais de colocação pronominal, quanto ao
que se afirma.
Em “São armas capazes de retardar o envelhecimento,
nunca detê-lo.”, a expressão em destaque deve ser
substituída por “nunca o deter”.
Em “Dê-se ao luxo de sentar no chão...”, a expressão em
destaque deve ser substituída por “Se dê”.
Em “Sentiam-se jovens.”, a expressão em destaque
deve ser substituída por “Se sentiam”.
Em “...você não se torna imortal...”, a expressão em
destaque deve ser substituída por “torna-se”.
Em “Dêem-se o benefício da dúvida.”, a expressão em
destaque deve ser substituída por “Se dêem”.

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

QUESTÃO 08

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

QUESTÃO 04
“Sinta-se ungido pela sorte de recomeçar. Quando
seu filho crescer, ele irá entender - mais cedo ou
mais tarde -...”
No período acima, a oração destacada
(A)
estabelece uma relação temporal com a oração que lhe
é subsequente.  
(B)
estabelece uma relação temporal com a oração que a
antecede.
(C)
estabelece uma relação condicional com a oração que
lhe é subsequente.
(D)
estabelece uma relação condicional com a oração que a
antecede.
(E)
estabelece uma relação de finalidade com a oração que
lhe é subsequente.   

(B)

(C)

(D)

(E)

Em “Eu a encontrei no texto...”, o termo destacado
refere-se
à liberdade.
à agência paulista.
a estratégias.
à melhor definição que conheço sobre juventude.
à juventude.

QUESTÃO 09
Em “...já deve ter assistido ao filme...”, o termo
destacado exerce função de
(A)
objeto direto.
(B)
objeto indireto.
(C)
complemento nominal.
(D)
predicativo do sujeito.
(E)
adjunto adnominal.
QUESTÃO 10
“Não estou sugerindo que você vista as roupas do
seu filho adulto de 20 anos para brincar com sua
criança de quatro...”
No excerto acima, a oração destacada estabelece
(A)
uma relação de causalidade em relação à oração que a
antecede.
(B)
uma relação temporal em relação à oração que a
antecede.
(C)
uma relação de concessão em relação à oração que a
antecede.
(D)
uma relação de conformidade em relação à oração que a
antecede.
(E)
uma relação de finalidade em relação à oração que a
antecede.

QUESTÃO 05

(A)

“A essência do comportamento jovem é ter
curiosidade em relação à vida...”
No período acima, a crase foi utilizada
para atender à regência do verbo “é”.
para atender à regência do nome “relação”.
para atender à regência do verbo “ter”.
por tratar-se de locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de locução conjuntiva de base feminina.

Em “E em nome dessa promessa, desejam a
eternidade.”,
há uma inadequação gramatical quanto à concordância,
pois o verbo desejar deveria estar no singular para
concordar com “promessa”.
há uma inadequação gramatical quanto ao uso de
pronome demonstrativo, pois o “dessa” deveria ser
“desta” pelo fato de referir-se a algo que será citado
posteriormente.
há uma inadequação gramatical quanto à pontuação,
pois deveria haver uma vírgula depois da conjunção
aditiva “E”.
há uma inadequação gramatical quanto à regência, pois
o termo “a” deveria ser “à” para atender à regência do
verbo “desejar”.
há uma inadequação gramatical quanto à regência, pois
ao invés de usar “em” deveria ter sido usado “ao” para
atender a regência do nome “eternidade”.

QUESTÃO 06

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

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos
pares.
Ungido – unsão.
Imortal – imortalisar.
Presença – presenscial.
Vantagem – vantajozo.
Inaugurando – inauguração.
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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

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

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

QUESTÃO 16
Com relação ao tempo de duração dos contratos
temporários de emprego celebrados pela EBSERH,
para fins de sua implantação, assinale a alternativa
correta.
(A)
Poderão ser celebrados até 03 (três) anos após a
constituição da EBSERH.
(B)
Poderão ser celebrados até 04 (quatro) anos após a
constituição da EBSERH.
(C)
Somente poderão ser celebrados durante os 06 (seis)
meses subsequentes à constituição da EBSERH.
(D)
Somente poderão ser celebrados durante o ano
subsequente à constituição da EBSERH.
(E)
Somente poderão ser celebrados durante os 2 (dois)
anos subsequentes à constituição da EBSERH.

11

Três amigas chegam a uma festa com seus carros.
O carro de uma delas é azul, o de outra é verde
e o de outra é branco. Elas moram em casas que
possuem essas mesmas três cores como pintura
da faixada, mas somente Clara possui carro e casa
das mesmas cores. Nem o carro e nem a casa de
Sara são brancos. Dani possui a casa azul. Desse
modo
a casa de Clara é verde e o carro de Dani é branco.
o carro de Clara é verde e a casa de Dani é azul.
o carro de Sara é azul e o de Clara, verde.
o carro de Sara é branco e sua casa é verde.
a casa de Sara é verde e a casa de Clara é branca.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 17

Observe a sequência:
1; 2; 4; 8;...

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

(A)

Qual é a soma do sexto termo com o oitavo termo?
192
184
160
128
64

(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 13

(E)

Se 1 kg de um determinado tipo de carne custa
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 45,00, quanto custará
R$ 90,00.
R$ 73,00.
R$ 68,00.
R$ 63,00.
R$ 55,00.

desta mesma carne?

QUESTÃO 18
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

QUESTÃO 14
Quando calculamos 32% de 650, obtemos como
resultado
(A)
198.
(B)
208.
(C)
213.
(D)
243.
(E)
258.
QUESTÃO 15

Uma revista perdeu
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A estrutura organizacional da EBSERH e a
respectiva distribuição de competências serão
estabelecidas
pelo Conselho de Administração, mediante proposta
da Diretoria Executiva.
pelo Conselho de Administração, mediante proposta
do Presidente.
pela Diretoria Executiva, mediante proposta do
Presidente.
pela Diretoria Executiva, mediante proposta do
Conselho de Administração.
pelo Presidente, mediante proposta da Diretoria
Executiva.

dos seus 200.000 leitores.

Quantos leitores essa revista perdeu?
40.000.
50.000.
75.000.
95.000.
100.000.

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

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

II.

No desenvolvimento de suas atividades de
assistência à saúde, a EBSERH observará
as diretrizes e políticas estabelecidas pelo
Ministério da Educação.

III.

O prazo de duração
indeterminado.

IV.

A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico
de direito público.

da

EBSERH

é

Apenas I e IV.
Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.
Cargo: Advogado

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

QUESTÃO 19

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

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH,
a investidura dos membros do Conselho Fiscal
far-se-á mediante
assinatura do primeiro ato expedido pelo Conselho.
assinatura em livro de termo de posse.
registro na ata da primeira reunião de que participarem.
o comparecimento na primeira reunião do Conselho.
o efetivo exercício das atribuições do emprego.

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

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 20
Ao Presidente da EBSERH compete, EXCETO
(A)
representar a EBSERH, em juízo ou fora dele, podendo
delegar essa atribuição, em casos específicos, e,
em nome da entidade, constituir mandatários ou
procuradores.
(B)
convocar e presidir as reuniões da Diretoria.
(C)
editar normas necessárias ao funcionamento dos
órgãos e serviços da EBSERH, bem como aprovar a
regulamentação do quadro de pessoal de cada Diretoria.
(D)
instituir a Comissão de Ética da EBSERH.
(E)
designar substitutos para os membros da Diretoria, em
seus impedimentos temporários, que não possam ser
atendidos mediante redistribuição de tarefas, e, no caso
de vaga, até o seu preenchimento.

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são
objetivos da seguridade social, EXCETO
universalidade da cobertura e do atendimento.
unicidade da base de financiamento.
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais.
irredutibilidade do valor dos benefícios.
equidade na forma de participação no custeio.

QUESTÃO 23

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
I.

Os serviços públicos que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS) constituem
campo de prática para ensino e pesquisa,
mediante normas específicas, elaboradas
conjuntamente com o sistema educacional.

II.

Os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em
regime de tempo parcial.

III.

Os servidores que legalmente acumulam dois
cargos ou empregos poderão exercer suas
atividades em mais de um estabelecimento do
Sistema Único de Saúde (SUS).

IV.

Os servidores ocupantes de cargos ou
função de chefia, direção ou assessoramento
poderão exercer suas atividades em mais
de um estabelecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS).

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

A respeito do Controle Social no SUS (Sistema
Único de Saúde), analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

A Resolução 453/2012 do Conselho Nacional
da Saúde foi aprovada considerando, dentre
outros, os objetivos de consolidar, fortalecer,
ampliar e acelerar o processo de Controle
Social do SUS.

II.

Os Conselhos de Saúde, consagrados
pela efetiva participação da sociedade
civil organizada, representam polos de
qualificação de cidadãos para o Controle
Social nas esferas da ação do Estado.

III.

Compete aos Conselhos de Saúde Nacional,
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal
fortalecer a participação e o Controle Social
no SUS, mobilizar e articular a sociedade de
forma permanente na defesa dos princípios
constitucionais que fundamentam o SUS.

IV.

A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre
o Controle Social no SUS quando consagra a
participação da comunidade como uma das
diretrizes do SUS.

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

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

QUESTÃO 24
De acordo com a Lei 8.080/1990, a articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrangerá as seguintes atividades,
EXCETO
(A)
proteção à maternidade, especialmente à gestante.
(B)
alimentação e nutrição.
(C)
saneamento e meio ambiente.
(D)
vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
(E)
ciência e tecnologia.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto 7.508/2011, considera-se
Região de Saúde
(A)
o espaço geográfico contínuo constituído por
agrupamentos de Estados limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais
e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de
integrar a organização, o planejamento e a execução
de ações e serviços de saúde.
(B)
o espaço geográfico descontínuo constituído por
agrupamentos de Estados limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais
e de redes de comunicação e infraestrutura de
transportes compartilhados, com a finalidade de
integrar a organização, o planejamento e a execução
de ações e serviços de saúde.
(C)
o espaço geográfico contínuo constituído por
agrupamentos de bairros limítrofes, delimitado a partir
de identidades culturais, econômicas e sociais e de
redes de comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a
organização, o planejamento e a execução de ações e
serviços de saúde.
(D)
espaço geográfico contínuo constituído por
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado
a partir de identidades culturais, econômicas e
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura
de transportes compartilhados, com a finalidade de
integrar a organização, o planejamento e a execução
de ações e serviços de saúde.
(E)
espaço geográfico descontínuo constituído por
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado
a partir de identidades culturais, econômicas e
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura
de transportes compartilhados, com a finalidade de
integrar a organização, o planejamento e a execução
de ações e serviços de saúde.

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

QUESTÃO 27

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas, de acordo com a Legislação
Brasileira.

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

I.

Ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal.

II.

Aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.

III.

A lei só poderá restringir a publicidade
dos atos processuais quando a defesa da
intimidade ou o interesse social o exigirem.

IV.

Ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente, salvo
nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.

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

QUESTÃO 28

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

De acordo com a Constituição Federal, são direitos
sociais, EXCETO
a educação.
a saúde.
a proteção à maternidade e à infância.
a organização sindical.
a assistência aos desamparados.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s).
São objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
I.

defesa da paz.

II.

solução pacífica dos conflitos.

III.

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

IV.

repúdio ao terrorismo e ao racismo.
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(B)

QUESTÃO 29

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
I.

Brasília é a Capital Federal.

II.

Os Territórios Federais integram a União, e
sua criação, transformação em Estado ou
reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.

III.

IV.

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

(C)

(D)

Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente
interessada, através de referendo, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.

(E)

A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios far-seão por lei estadual, dentro do período
determinado por Lei Complementar Federal,
e dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações dos Municípios
envolvidos, após divulgação dos Estudos
de Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei.

QUESTÃO 32

(A)

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

(B)

(C)

QUESTÃO 30
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Compete à União:

I.

declarar a guerra e celebrar a paz.

II.

assegurar a defesa nacional.

III.

decretar o estado de sítio, o estado de
defesa e a intervenção federal.

IV.

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

Os Deputados e Senadores, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Supremo Tribunal de Justiça.
Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo
em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os
autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas
à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de
seus membros, resolva sobre a prisão.
Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado,
por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo
Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que,
por iniciativa de partido político nela representado e
pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a
decisão final, sustar o andamento da ação.
Os Deputados e Senadores não serão obrigados
a testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício do mandato, nem
sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles
receberam informações.

(D)

(E)

De acordo com a Constituição Federal, os
Deputados e Senadores NÃO poderão, desde a
expedição do diploma,
firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes.
ser proprietários, controladores ou diretores de
empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer
função remunerada.
ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis
“ad nutum”, em pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço público.
patrocinar causa em que seja interessada qualquer
pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público.
ser titulares de mais de um cargo ou mandato público
eletivo.

QUESTÃO 33
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Constituição
Federal, perderá o mandato o Deputado ou
Senador:

autorizar e fiscalizar a produção e o
comércio de material bélico.

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

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e
penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras
e votos.
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I.

cujo
procedimento
for
declarado
incompatível com o decoro parlamentar.

II.

que deixar de comparecer, em cada sessão
legislativa, à terça parte das sessões
ordinárias da Casa a que pertencer, salvo
licença ou missão por esta autorizada.

III.

que perder ou tiver suspensos os direitos
políticos.
Cargo: Advogado

IV.

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

quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos
casos previstos nesta Constituição.

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

II.

quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente,
não puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas
as condições preestabelecidas.

III.

na contratação de instituição brasileira
incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada
à recuperação social do preso, desde
que a contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional e não tenha
fins lucrativos.

IV.

para a impressão dos diários oficiais,
de formulários padronizados de uso da
administração, e de edições técnicas
oficiais, bem como para prestação de
serviços de informática a pessoa jurídica
de direito público interno, por órgãos ou
entidades que integrem a Administração
Pública, criados para esse fim específico.

QUESTÃO 34

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

A Mesa do Congresso Nacional será presidida
pelo
Presidente da Câmara dos Deputados.
Presidente do Senado Federal.
Presidente da Assembleia Legislativa.
Ministro da Justiça.
Presidente da República.

QUESTÃO 35
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. A Constituição poderá ser
emendada mediante proposta:

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

I.

de um terço, 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 relativa de seus membros.

IV.

do Presidente do Senado Federal.

(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.

QUESTÃO 38
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar
edital de licitação por irregularidade na aplicação
da lei de licitações, devendo protocolar o pedido
até
(A)
5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação.
(B)
5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de proposta de preços.
(C)
10 (dez) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação.
(D)
10 (dez) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de proposta de preços.
(E)
15 (quinze) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação.

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

QUESTÃO 36
Podem propor a ação declaratória de
constitucionalidade, EXCETO
(A)
o Presidente da República.
(B)
a Mesa do Senado Federal.
(C)
partido político sem representação no Congresso
Nacional.
(D)
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil.
(E)
a Mesa da Câmara dos Deputados.
QUESTÃO 37
De acordo com a Lei de Licitações, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas. É dispensável a licitação:

I.

nos casos de guerra ou grave perturbação
da ordem.
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IV.

QUESTÃO 39

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais:

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

I.

repouso
semanal
remunerado,
preferencialmente aos sábados.

II.

reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho.

III.

proteção em face da automação, na forma
da lei.

IV.

seguro contra acidentes de trabalho, a cargo
do empregador, sem excluir a indenização a
que este está obrigado, quando incorrer em
dolo ou culpa.

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

QUESTÃO 43

QUESTÃO 40
O intervalo interjornada é aquele correspondente
ao repouso entre uma jornada de trabalho e
outra. De acordo com a Consolidação das Leis do
Trabalho, ele deve ser no mínimo de
(A)
8 horas.
(B)
9 horas.
(C)
10 horas.
(D)
11 horas.
(E)
12 horas.

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

III.

Serão registrados em registro público, EXCETO
os nascimentos, casamentos e óbitos.
a emancipação por outorga dos pais ou por sentença
do juiz.
os atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou
reconhecerem a filiação.
a interdição por incapacidade absoluta ou relativa.
a sentença declaratória de ausência e de morte
presumida.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 41
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.

II.

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

QUESTÃO 42
De acordo com o Código Civil, são incapazes
relativamente a certos atos, ou à maneira de os
exercer, EXCETO
(A)
os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
(B)
os menores de dezesseis anos.
(C)
os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os
que, por deficiência mental, tenham o discernimento
reduzido.
(D)
os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo.
(E)
os pródigos.

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

I.

Em caso de greve em atividade essencial,
com possibilidade de lesão do interesse
público, o Ministério Público do Trabalho
poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo
à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

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

O Tribunal Superior do Trabalho comporse-á de vinte e sete Ministros, escolhidos
dentre brasileiros com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e cinco anos,
nomeados pelo Presidente da República
após aprovação pela maioria absoluta do
Senado Federal.
A lei criará varas da Justiça do Trabalho,
podendo, nas comarcas não abrangidas
por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes
de direito, com recurso para o respectivo
Tribunal Regional do Trabalho.
A lei disporá sobre a constituição,
investidura,
jurisdição,
competência,
garantias e condições de exercício dos
órgãos da Justiça do Trabalho.
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I.

São pessoas jurídicas de direito público
externo os Estados estrangeiros e todas
as pessoas que forem regidas pelo direito
internacional público.

II.

As pessoas jurídicas de direito público
interno são civilmente responsáveis por
atos dos seus agentes que nessa qualidade
causem danos a terceiros, ressalvado
direito regressivo contra os causadores do
dano, se houver, por parte destes, culpa ou
dolo.

III.

São livres a criação, a organização, a
estruturação interna e o funcionamento das
organizações religiosas, sendo vedado ao
poder público negar-lhes reconhecimento
ou registro dos atos constitutivos e
necessários ao seu funcionamento.

Cargo: Advogado

IV.

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

Começa a existência legal das pessoas
jurídicas de direito privado com a
inscrição do ato constitutivo no respectivo
registro, precedida, quando necessário,
de autorização ou aprovação do Poder
Executivo, averbando-se no registro
todas as alterações por que passar o ato
constitutivo.

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

QUESTÃO 47

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

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

QUESTÃO 45
De acordo com o Código Civil, analise as assertivas
e assinale a alternativa que aponta as corretas.

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

I.

São benfeitorias voluptuárias as que
aumentam ou facilitam o uso do bem.

II.

São pertenças os bens que, não constituindo
partes integrantes, se destinam, de modo
duradouro, ao uso, ao serviço ou ao
aformoseamento de outro.

III.

Apesar de ainda não separados do bem
principal, os frutos e produtos podem ser
objeto de negócio jurídico.

IV.

As benfeitorias podem ser voluptuárias,
úteis ou necessárias.

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

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

QUESTÃO 46

De acordo com o Código Civil, analise as assertivas
e assinale a alternativa que aponta as corretas.
I.

Salvo disposição legal em contrário, não
se aplicam à decadência as normas que
impedem, suspendem ou interrompem a
prescrição.

II.

É válida a renúncia à decadência fixada em
lei.

III.

Deve o juiz, de ofício, conhecer da
decadência, quando estabelecida por lei.

IV.

Se a decadência for convencional, a parte a
quem aproveita pode alegá-la em qualquer
grau de jurisdição, mas o juiz não pode
suprir a alegação.

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

Os atos e termos processuais não
dependem de forma determinada senão
quando a lei expressamente a exigir,
reputando-se válidos os que, realizados
de outro modo, Ihe preencham a finalidade
essencial.

II.

Os tribunais, no âmbito da respectiva
jurisdição, poderão disciplinar a prática e a
comunicação oficial dos atos processuais
por meios eletrônicos, atendidos os
requisitos de autenticidade, integridade,
validade jurídica e interoperabilidade da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
- (ICP) Brasil.

III.

Todos os atos e termos do processo podem
ser produzidos, transmitidos, armazenados
e assinados por meio eletrônico, na forma
da lei.

IV.

Só poderá ser junto aos autos documento
redigido em língua estrangeira quando
acompanhado de versão em vernáculo,
firmada por tradutor juramentado.

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

Cargo: Advogado

QUESTÃO 48

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

QUESTÃO 50

De acordo com o Código de Processo Civil, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas. Suspende-se o processo

Em relação ao cumprimento de sentença previsto
no Código de Processo Civil, analise as assertivas
e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I.

pela morte ou perda da capacidade
processual de qualquer das partes, de seu
representante legal ou de seu procurador.

I.

II.

pela convenção das partes.

É definitiva a execução da sentença
transitada em julgado e provisória quando
se tratar de sentença impugnada mediante
recurso ao qual não foi atribuído efeito
suspensivo.

III.

quando
for
oposta
exceção
de
incompetência do juízo, da câmara ou
do tribunal, bem como de suspeição ou
impedimento do juiz.

II.

IV.

quando o juiz indeferir a petição inicial.

Quando na sentença houver uma parte
líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito
promover simultaneamente a execução
daquela e, em autos apartados, a liquidação
desta.

III.

Do auto de penhora e de avaliação será de
imediato intimado o executado, na pessoa
de seu advogado ou, na falta deste, o seu
representante legal, ou pessoalmente, por
mandado ou pelo correio, podendo oferecer
impugnação, querendo, no prazo de quinze
dias.

IV.

Não sendo requerida a execução no prazo
de seis meses, o juiz mandará arquivar os
autos, sem prejuízo de seu desarquivamento
a pedido da parte.

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

QUESTÃO 49
Em relação à exceção de incompetência, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.

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

I.

O excipiente arguirá a incompetência em
petição fundamentada e devidamente
instruída, indicando o juízo para o qual
declina.

II.

Conclusos os autos, o juiz mandará
processar a exceção, ouvindo o excepto
dentro de em 15 (quinze) dias e decidindo
em igual prazo.

III.

Havendo
necessidade
de
prova
testemunhal, o juiz designará audiência
de instrução, decidindo dentro de 10 (dez)
dias.

IV.

Julgada procedente a exceção, os autos
serão remetidos ao juiz competente.

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

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

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