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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

ADVOGADO

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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mas causaria outras consequências, como aumento dos 
custos, além do aumento da contaminação das águas por 
nitrato e da emissão de óxido nitroso, que colabora com o 
efeito estufa.

Adaptado de http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/poluicao-atmosferi-
ca-pode-reduzir-quantidade-de-proteinas-nos-alimentos

Conforme o texto, assinale a alternativa correta. 
(A) Os dados da pesquisa apresentada no texto comprovam 

o que já tinha sido mostrado em pesquisas anteriores: 
que as mudanças climáticas podem comprometer a 
qualidade nutritiva dos alimentos.

(B) A não absorção do nitrato pelas plantas, causada pelo 
excesso de dióxido de   carbono na atmosfera, prejudica 
apenas o crescimento das plantas. 

(C) Uma intensa fertilização das plantações com nitrogênio 
seria a solução para o problema, pois compensaria 
a queda na quantidade das proteínas presentes nos 
alimentos produzidos em plantações sem gerar nenhuma 
consequência negativa. 

(D) a previsão dos cientistas em relação à queda de 3% na 
quantidade de proteínas disponíveis para  o consumo 
humano	 só	 irá	 repercutir	 no	 próximo	 século,	 o	 que	
tranquiliza os cientistas, pois lhes dá tempo para pensar 
em uma solução.

(E) O estudo de campo demonstrou que a diminuição da 
qualidade nutritiva dos alimentos ocorre pelo fato do 
dióxido de carbono em excesso na atmosfera inibir a 
conversão de nitrato em proteína nas plantações.

“Isso ocorre porque níveis elevados de dióxido de 
carbono na atmosfera prejudicam a absorção pelas 
plantas de nitrato...”
No excerto acima, o termo destacado trata-se 

(A)	 de	 um	pronome	 indefinido	 e	 refere-se	 à	 ocorrência	 de	
níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera. 

(B) de um pronome pessoal e refere-se à ocorrência de 
níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera.

(C) de um pronome demonstrativo e refere-se ao fato das 
mudanças climáticas poderem comprometer a qualidade 
nutritiva dos alimentos.

(D) de um pronome relativo e refere-se ao fato das mudanças 
climáticas poderem comprometer a qualidade nutritiva 
dos alimentos.

(E) de um pronome relativo e refere-se ao fato do dióxido 
de carbono no ar impedir o trigo de produzir todas as 
proteínas necessárias para seu crescimento e para a 
nutrição humana.

Assinale a alternativa correta quanto à grafia dos 
pares. 

(A) Nutrição – nutriscional. 
(B) Síntese – sintetização. 
(C) Climática – climatizassão. 
(D) Próxima – prossimidade. 
(E) Elevado – elevassão. 

QUESTÃO 03

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Poluição atmosférica pode reduzir quantidade de proteínas 
nos alimentos

Pesquisa feita com trigo mostrou que essa queda pode ser 
de até 3% nas próximas décadas

Quantidades elevadas de dióxido de carbono no ar 
impedem o trigo de produzir todas as proteínas necessárias 
para seu crescimento e para a nutrição humana (Thinkstock).

Um estudo feito em campos de trigo mostrou pela 
primeira vez que as mudanças climáticas podem 
comprometer a qualidade nutritiva dos alimentos. Isso 
ocorre porque níveis elevados de dióxido de carbono na 
atmosfera prejudicam a absorção pelas plantas de nitrato, 
utilizado para a síntese de proteínas essenciais para o 
ser humano. Segundo os especialistas, nas próximas 
décadas pode ocorrer uma queda de até 3% na quantidade 
de proteínas disponíveis para consumo. Realizado por 
pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados 
Unidos, o estudo foi publicado no periódico Nature Climate 
Change neste domingo. 

“A qualidade dos alimentos está declinando com os 
crescentes níveis de dióxido de carbono na atmosfera”, 
afirma Arnold Bloom, professor do departamento de 
ciência das plantas e principal autor do estudo. Segundo 
ele, diversas explicações já foram elaboradas para essa 
queda de qualidade, mas o trabalho atual é o primeiro a 
demonstrar através de um estudo de campo que o dióxido 
de carbono em excesso inibe a conversão de nitrato em 
proteína nas plantações.

Esse processo, que é denominado assimilação, 
desempenha um papel primordial no crescimento da 
planta. O problema é ainda maior no caso dos alimentos, 
uma vez que o nitrogênio é utilizado para produzir proteínas 
necessárias para a nutrição do homem. O trigo corresponde 
a cerca de um quarto de toda a proteína na dieta humana ao 
redor do mundo.

Para observar a resposta do trigo a diferentes níveis 
de dióxido de carbono na atmosfera, os pesquisadores 
estudaram amostras cultivadas em 1996 e 1997, nos 
Estados Unidos. Nessa época, ar enriquecido com dióxido 
de carbono foi liberado nas plantações, criando um nível 
elevado de carbono nos locais de teste, similar ao que se 
espera acontecer nas próximas décadas. Amostras de trigo 
para controle também foram cultivadas, sem interferência 
nas taxas de carbono.

Depois de colhidas, todas as amostras foram 
imediatamente colocadas no gelo, e depois secas no forno 
e armazenadas a vácuo, para minimizar mudanças nos 
compostos de nitrogênio ao longo do tempo. Isso permitiu 
que, mais de uma década depois, os autores do estudo atual 
realizassem um tipo de análise química que não existia na 
época da colheita.

De acordo com os cientistas, a quantidade total de 
proteínas disponíveis para consumo humano vai sofrer uma 
queda de 3% à medida que os níveis de dióxido de carbono 
na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas 
décadas. Uma intensa fertilização das plantações com 
nitrogênio poderia compensar parcialmente essa redução, 



4 Cargo: Advogado

Assinale a alternativa em que o termo destacado, 
de acordo com o contexto em que se apresenta, 
expressa sentido de lugar.

(A) “... todas as amostras foram imediatamente colocadas 
no gelo...”

(B) “Um estudo feito em campos de trigo mostrou pela 
primeira vez...”

(C)	 “...	o	nitrogênio	é	utilizado	para produzir proteínas...”
(D) “... ar enriquecido com dióxido de carbono...”
(E) “Amostras de trigo para controle...”

Todas as palavras a seguir apresentam em sua 
formação um sufixo, EXCETO

(A) Nutrição. 
(B) Crescimento. 
(C) Essencial. 
(D) Climática. 
(E) Proteína. 

André, Carlos e Marcio são amigos, mas cada um 
pratica um esporte diferente do outro. Os esportes 
praticados são: futebol, vôlei e basquete. Considere 
as afirmativas a seguir:

- ou Marcio pratica vôlei ou Carlos pratica basquete;
- ou André pratica futebol ou André pratica basquete;
- ou Carlos pratica futebol ou André pratica vôlei.

Sendo assim, André, Carlos e Marcio praticam, 
respectivamente:

(A) basquete, futebol e vôlei.
(B) basquete, vôlei e futebol.
(C) vôlei, basquete e futebol.
(D) vôlei, futebol e basquete.
(E) futebol, basquete e vôlei.

Uma padaria fez uma pesquisa para ver se os seus 
clientes gostavam mais de seus pães doces ou dos 
pães salgados. Todos os clientes escolheram pelo 
menos um dos dois tipos de pães. Sabendo que 65% 
dos clientes escolheu o pão doce e 80% dos clientes 
escolheu o pão salgado, então assinale a alternativa 
que apresenta a porcentagem dos clientes que 
preferem os dois tipos de pães (doces e salgados).

(A) 25%
(B) 30%
(C) 35%
(D) 40%
(E) 45%

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

Dos substantivos a seguir, assinale aquele que pode 
sofrer flexão em número, grau e gênero, dependendo 
do contexto em que esteja inserido. 

(A) Poluição. 
(B) Estudo. 
(C) Proteína.
(D) Professor. 
(E) Alimento. 

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÂO é um adjetivo. 

(A) “Crescentes níveis”
(B) “Poluição atmosférica”
(C) “Nutrição humana”
(D) “Qualidade nutritiva”
(E) “Proteínas essenciais”

“Esse processo, que é denominado assimilação, 
desempenha um papel primordial no crescimento da 
planta.”
Podemos afirmar que, de acordo acordo com sua 
estrutura, a oração destacada no período acima 
trata-se de

(A) uma oração subordinada adverbial concessiva.
(B) uma oração subordinada substantiva subjetiva.
(C) uma oração subordinada adjetiva restritiva.
(D)	 uma	oração	subordinada	adverbial	final.
(E) uma oração subordinada adjetiva explicativa.

“...consumo humano vai sofrer uma queda de 3% à 
medida que os níveis de dióxido de carbono...”
A alternativa em que a crase foi utilizada seguindo a 
mesma regra aplicada na crase do excerto acima é

(A)	 Descobriu-se	 tardiamente	 que	 o	 homem	 era	 fiel	 à	
esposa. 

(B) Foi à feira depois de passar pelo mercado.
(C) Tornavam-se mais agressivos à proporção que os 

xingamentos aumentavam.
(D)	 Entregou	uma	dúzia	de	rosas	vermelhas	à	namorada.	
(E) Fabricava móveis à Luiz XV.

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
trata-se de um pronome relativo. 

(A) “Pesquisa feita com trigo mostrou que essa queda pode 
ser	de	até	3%...”

(B)	 “...	 demonstrar	através	de	um	estudo	de	campo	que o 
dióxido...”

(C) “... vai sofrer uma queda de 3% à medida que os níveis 
de dióxido de carbono...”

(D) “Esse processo, que	 é	 denominado	 assimilação,	
desempenha um papel...”

(E) “Isso permitiu que,	 mais	 de	 uma	 década	 depois,	 os	
autores do estudo atual...”

QUESTÃO 04 QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
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Considere a sequência dos números pares iniciada 
pelo número 6. Sendo assim, qual é a soma do 
terceiro termo com o sexto?

(A) 10
(B) 16
(C) 20
(D) 26
(E) 28

O estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) tem 
capacidade para aproximadamente 67.000 pessoas. 
Para um determinado jogo, foram vendidos 41.000 
ingressos. Quantos torcedores do time da casa foram 
ao jogo, sabendo que totalizavam      dos ingressos 
vendidos?

(A) 26.000
(B) 24.600
(C) 22.800
(D) 20.300
(E) 16.400

Qual é a negação de “Marta é casada e Luiza é 
solteira”?

(A)	 Marta	não	é	casada	e	Luiza	é	solteira.
(B)	 Luiza	é	solteira	se	Marta	é	casada.
(C)	 Marta	não	é	casada	ou	Luiza	não	é	solteira.
(D)	 Marta	não	é	casada	e	Luiza	não	é	solteira.
(E)	 Marta	é	casada	e	Luiza	não	é	solteira.
 

Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de 
dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

(A)	 Não	 é	 dispensada	 a	 licitação	 para	 a	 contratação	 da	
EBSERH	 pela	 administração	 pública	 para	 realizar	
atividades relacionadas ao seu objeto social. 

(B)	 Os	editais	de	concursos	públicos	para	o	preenchimento	
de emprego no âmbito da EBSERH não poderão 
estabelecer, como título, o cômputo do tempo de 
exercício em atividades correlatas às atribuições do 
respectivo emprego. 

(C)	 Fica	 a	 EBSERH,	 para	 fins	 de	 sua	 implantação,	
autorizada a contratar, mediante processo seletivo 
simplificado,	pessoal	técnico	e	administrativo	por	tempo	
indeterminado.

(D) A EBSERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à 
fiscalização	 dos	 órgãos	 de	 controle	 interno	 do	 Poder	
Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso 
Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.

(E) A EBSERH não está autorizada a patrocinar entidade 
fechada de previdência privada, nos termos da legislação 
vigente.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com a Lei Federal 
nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. A EBSERH, 
respeitado o princípio da autonomia universitária, 
poderá prestar os serviços relacionados às suas 
competências mediante contrato com as instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres. O 
referido contrato, estabelecerá, entre outras,

I. as obrigações dos signatários. 

II. as metas de desempenho, indicadores e 
prazos de execução a serem observados 
pelas partes. 

III. a respectiva sistemática de acompanhamento 
e avaliação, contendo critérios e parâmetros a 
serem aplicados. 

IV.  a previsão de que a é obrigatória a licitação 
para a contratação da EBSERH pela 
administração pública para realizar atividades 
relacionadas ao seu objeto social. 

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

Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa 
que aponta as corretas de acordo com o Decreto 
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011. O Presidente 
e Diretores da EBSERH serão nomeados dentre 
brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I. mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos de idade.

II.  idoneidade moral e reputação ilibada.

III. notórios conhecimentos na área de 
gestão, da atenção hospitalar e do ensino 
em saúde. 

IV.  mais de dez anos de exercício de função 
ou de efetiva atividade profissional que 
exija os conhecimentos mencionados 
no inciso anterior. 

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

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18
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necessidades, condições e possibilidades 
regionais e institucionais.

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

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com o disposto 
sobre Seguridade Social na Constituição Federal. 
Ao sistema único de saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei,

I. controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção 
de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros 
insumos.

II. incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico.

III. fiscalizar e inspecionar alimentos, 
compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas 
para consumo humano.

IV. participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, 
tóxicos e radioativos.

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

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei n° 8.080/1990. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu 
âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

I. elaboração e atualização periódica do plano 
de saúde.

II. elaboração da proposta orçamentária 
do Sistema Único de Saúde (SUS), de 
conformidade com o plano de saúde.

QUESTÃO 21

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro 
de 2011, o Conselho de Administração da EBSERH 
somente deliberará com a presença da __________ 
dos seus membros.

(A) maioria absoluta
(B) maioria simples
(C) maioria relativa
(D)	 maioria	qualificada
(E) totalidade

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com o Regimento 
Interno Revisado da EBSERH. Para a execução de 
suas finalidades, a Ebserh deverá

I. planejar, implantar, coordenar, monitorar, 
avaliar e criar condições para aperfeiçoar 
continuamente  a  auto-administração,  em  
um  sistema  unificado  entre  a  Sede,  as  
filiais  ou  outras unidades descentralizadas, 
e a prestação de serviços de atenção 
à saúde da população, integralmente 
disponibilizados  ao  Sistema  Único  de  
Saúde  –  SUS,  por  meio  dessas  filiais  e  
unidades descentralizadas.

II. criar  condições  para  aperfeiçoamento  
da  realização  e  desenvolvimento  dos 
programas de residência em todos os 
campos da saúde, particularmente nas 
especialidades e regiões estratégicas para 
o trabalho e o desenvolvimento do Sistema 
Único de Saúde – SUS, em função das 
necessidades da população.

III. criar,  juntamente  com  as  Universidades,  
condições  de  apoio  para  o 
aperfeiçoamento  do  ensino  e  da  produção  
de  conhecimento  em  pesquisas  básicas,  
clínicas, tecnológicas  ou  aplicadas,  nos  
hospitais  universitários  federais,  assim  
como  em  unidades descentralizadas da 
Ebserh, de acordo com as diretrizes do 
Poder Executivo e em conformidade com as 
atribuições de outros órgãos dos sistemas 
universitário e de saúde.

IV. integrar, articular e otimizar os processos de 
atenção à saúde e de gestão dos hospitais  
universitários  federais  e  instituições  
públicas  congêneres,  por  meio  de  um  
sistema  de informação,  monitoramento,  
avaliação  e  aperfeiçoamento  unificado,  
em  consonância  com  as necessidades  
decorrentes da missão  da Ebserh, de 
acordo com as finalidades das instituições 
de ensino superior e em função das 

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
A participação da sociedade organizada, garantida 
na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma 
instância privilegiada na proposição, discussão, 
acompanhamento, deliberação, avaliação e 
fiscalização da implementação da Política de 
Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos 
e financeiros. A legislação estabelece, ainda, a 
composição paritária de usuários em relação ao 
conjunto dos demais segmentos representados. 
O Conselho de Saúde será composto por 
representantes de entidades, instituições e 
movimentos representativos de usuários, de 
entidades representativas de trabalhadores 
da área da saúde, do governo e de entidades 
representativas de prestadores de serviços de 
saúde, sendo o seu presidente eleito entre os 
membros do Conselho, em reunião plenária. 
Nos Municípios onde não existem entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a eleição 
da representação será realizada em plenária no 
Município, promovida pelo Conselho Municipal de 
maneira ampla e democrática.
Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho 
Nacional da Saúde, recomenda-se que, a cada 
eleição, os segmentos de representações 
de usuários, trabalhadores e prestadores de 
serviços, ao seu critério, promovam a renovação 
de, no mínimo, _______ de suas entidades 
representativas. 

(A) 30%
(B) 10%
(C) 5%
(D) 3%
(E) 1%

III. realização de operações externas de 
natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pelo Senado Federal.

IV. implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados.

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

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos da Lei n° 8.142/1990, os recursos do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados, 
dentre outros, como cobertura das ações e 
serviços de saúde a serem implementados 
_______________________. 

(A) pelos Municípios, Estados e Distrito Federal
(B) apenas pelos Municípios
(C) apenas pelo Distrito Federal
(D) apenas pelos Estados
(E) pela União

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas de acordo o Decreto 
Presidencial no. 7.508, de 28 de junho de 2011. O 
acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica pressupõe, cumulativamente,

I. estar o usuário assistido por ações e 
serviços de saúde da rede privada ou do 
SUS.

II. ter o medicamento sido prescrito por 
profissional de saúde, no exercício regular 
de suas funções no SUS.

III. estar a prescrição em conformidade com 
a RENAME e os Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas ou com a relação 
específica complementar estadual, distrital 
ou municipal de medicamentos.

IV. não ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pela direção do SUS.

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

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25
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Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Nos termos do art. 195 da 
Constituição Federal, a seguridade social será 
financiada por toda a sociedade, de forma direta 
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais:

I. do empregador, da empresa e da 
entidade a ela equiparada na forma da 
lei, incidentes sobre: a folha de salários e 
demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física 
que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; a receita ou o faturamento; e 
o lucro.

II. do trabalhador e dos demais segurados 
da previdência social, não incidindo 
contribuição sobre aposentadoria e 
pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201 da 
própria Constituição Federal.

III. sobre a receita de concursos de 
prognósticos.

IV. do importador de bens ou serviços do 
exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 

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

De acordo com o disposto sobre a ordem 
econômica e financeira na Constituição Federal, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas.

I. É assegurado a todos o livre exercício 
de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de 
órgãos públicos, salvo nos casos previstos 
em lei.

II. Como agente normativo e regulador 
da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este indicativo para o setor público 
e determinante para o setor privado.

III. Ressalvados os casos previstos na 
Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só 
será permitida quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme 
definidos em lei.

IV. As empresas públicas e as sociedades 
de economia mista não poderão gozar de 
privilégios fiscais não extensivos às do 
setor privado.

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

De acordo com o disposto sobre as finanças 
públicas na Constituição Federal, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias; e os 
orçamentos anuais.

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

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

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

(E) Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 
previstos na Constituição não serão elaborados em 
consonância com o plano plurianual e apreciados pelo 
Congresso Nacional.

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas de acordo com o Sistema 
tributário nacional.

I. É vedado à União instituir tributo que não 
seja uniforme em todo o território nacional 
ou que implique distinção ou preferência 
em relação a Estado, ao Distrito Federal 
ou a Município, em detrimento de outro, 
admitida a concessão de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio do 
desenvolvimento sócio-econômico entre as 
diferentes regiões do País.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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QUESTÃO 30

II. É vedado à União tributar a renda das 
obrigações da dívida pública dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, 
bem como a remuneração e os proventos 
dos respectivos agentes públicos, em 
níveis superiores aos que fixar para suas 
obrigações e para seus agentes.

III. É permitido à União instituir isenções de 
tributos da competência dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios.

IV. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios estabelecer diferença 
tributária entre bens e serviços, de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou 
destino.

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

De acordo com o disposto sobre a Defesa do Estado 
e das Instituições Democráticas na Constituição 
Federal, preencha a lacuna e assinale a alternativa 
correta. O Presidente da República, ao solicitar 
autorização para decretar o estado de sítio ou sua 
prorrogação, relatará os motivos determinantes 
do pedido, devendo ______________ decidir por 
maioria absoluta.

(A) o Conselho de Defesa Nacional
(B) o Congresso Nacional
(C)	 o	Conselho	da	República
(D) o Senado Federal
(E) a Câmara dos Deputados

De acordo com a Constituição Federal a respeito 
do que compete privativamente à Câmara dos 
Deputados, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Autorizar, por dois terços de seus 
membros, a instauração de processo 
contra o Presidente e o Vice-Presidente da 
República e os Ministros de Estado.

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.

III. Elaborar seu regimento interno.

IV. 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.

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

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com o disposto 
sobre os direitos e garantias fundamentais na 
Constituição Federal. 

I. As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação 
imediata.

II. Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte.

III. Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais.

IV. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal 
Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão.

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

QUESTÃO 32

QUESTÃO 31
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De acordo com o disposto sobre a Administração 
pública na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 As	 funções	 de	 confiança,	 exercidas	 exclusivamente	
por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 
em comissão, a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições 
de	direção,	chefia	e	assessoramento.

(B)	 Não	 é	 garantido	 ao	 servidor	 público	 civil	 o	 direito	 à	
livre associação sindical.

(C) O direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites	definidos	em	lei	complementar.	

(D) Ato do Poder Executivo reservará percentual dos 
cargos	 e	 empregos	 públicos	 para	 as	 pessoas	
portadoras	de	deficiência	e	definirá	os	critérios	de	sua	
admissão.

(E) Ato do Poder Executivo estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse 
público.

De acordo com o disposto sobre Administração 
pública na Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 A	administração	 fazendária	e	seus	servidores	fiscais	
não terão, dentro de suas áreas de competência 
e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei.

(B)	 Somente	 por	 lei	 específica	 poderá	 ser	 autorizada	 a	
instituição	de	autarquia	e	criada	empresa	pública,	de	
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo 
à	lei	complementar,	neste	último	caso,	definir	as	áreas	
de sua atuação.

(C) As administrações tributárias da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, atividades 
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas 
por	servidores	de	carreiras	específicas,	terão	recursos	
prioritários para a realização de suas atividades 
e atuarão de forma integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de informações 
fiscais,	na	forma	da	lei	ou	convênio.

(D) Depende de autorização judicial, em cada caso, 
a	 criação	 de	 subsidiárias	 de	 empresa	 pública,	 de	
sociedade de economia mista e de fundação, assim 
como a participação de qualquer delas em empresa 
privada.

(E) O decreto disporá sobre os requisitos e as restrições 
ao ocupante de cargo ou emprego da administração 
direta e indireta que possibilite o acesso a informações 
privilegiadas.

Nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 
(Licitações), analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

I. A licitação será sigilosa, sendo vedado 
o acesso ao público dos atos de seu 
procedimento.

II. O procedimento licitatório previsto na Lei 
no. 8.666/93 caracteriza ato administrativo 
formal, seja ele praticado em qualquer 
esfera da Administração Pública.

III. Qualquer cidadão poderá requerer à 
Administração Pública os quantitativos das 
obras e preços unitários de determinada 
obra executada.

IV. Concurso é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados em número mínimo de 3 
(três) pela unidade administrativa, a qual 
afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas.

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

Nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 
(contratos), assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Os contratos administrativos de que trata a Lei n° 
8.666/93 regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos	 de	 direito	 público,	 aplicando-se-lhes,	
supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado.

(B) Os contratos devem estabelecer com clareza e 
precisão as condições para sua execução, expressas 
em	 cláusulas	 que	 definam	 os	 direitos,	 obrigações	
e responsabilidades das partes, em conformidade 
com os termos da licitação e da proposta a que se 
vinculam.

(C) Os contratos decorrentes de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos 
do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 

(D) Não são cláusulas necessárias em todo contrato, 
dentre outras, as que estabeleçam os casos de 
rescisão.

(E)	 A	 critério	 da	 autoridade	 competente,	 em	 cada	 caso,	

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33
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Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com o art. 114 da 
Constituição Federal.

I. Compete à Justiça do Trabalho processar e 
julgar as ações que envolvam exercício do 
direito de greve. 

II.  Compete à Justiça do Trabalho processar 
e julgar as ações sobre representação 
sindical, entre sindicatos, entre sindicatos 
e trabalhadores, e entre sindicatos e 
empregadores.

 
III. Compete à Justiça do Trabalho processar 

e julgar as ações de indenização por dano 
moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho. 

IV.  Compete à Justiça do Trabalho 
processar e julgar as ações relativas às 
penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização 
das relações de trabalho.

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

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
INCORRETA de acordo com o disposto sobre 
Provas na CLT. 

(A)	 A	prova	das	alegações	incumbe	à	parte	que	as	fizer.
(B) Se a testemunha for funcionário civil ou militar, e tiver 

de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe 
da repartição para comparecer à audiência marcada.

(C) O documento em cópia oferecido para prova não 
poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado.

(D)	 A	testemunha	que	for	parente	até	o	terceiro	grau	civil,	
amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não 
prestará compromisso, e seu depoimento valerá como 
simples informação.

(E) O juiz ou presidente providenciará para que o 
depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas 
demais que tenham de depor no processo.

e desde que prevista no instrumento convocatório, 
poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras.

Nos termos do art. 7º da Constituição Federal, 
assinale a alternativa INCORRETA. São direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:

(A) proteção do salário na forma da lei, constituindo 
contravenção sua retenção dolosa.

(B) jornada de seis horas para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 
coletiva.

(C) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 
salário, com a duração de cento e vinte dias.

(D)	 aviso	prévio	proporcional	ao	tempo	de	serviço,	sendo	
no mínimo de trinta dias, nos termos da lei.

(E)	 assistência	gratuita	aos	filhos	e	dependentes	desde	o	
nascimento	até	5	(cinco)	anos	de	idade	em	creches	e	
pré-escolas.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas de acordo com o disposto 
sobre Jornada de trabalho na CLT.  

I. A duração normal do trabalho, para os 
empregados em qualquer atividade privada, 
não excederá de 8 (oito) horas diárias, 
desde que não seja fixado expressamente 
outro limite.

II. Não serão descontadas nem computadas 
como jornada extraordinária as variações 
de horário no registro de ponto não 
excedentes de cinco minutos, observado o 
limite máximo de dez minutos diários.

III. O tempo despendido pelo empregado até 
o local de trabalho e para o seu retorno, 
por qualquer meio de transporte, não será 
computado na jornada de trabalho, salvo 
quando, tratando-se de local de difícil 
acesso ou não servido por transporte 
público, o empregador fornecer a condução.

IV. Poderão ser fixados, para as microempresas 
e empresas de pequeno porte, por meio de 
acordo ou convenção coletiva, em caso 
de transporte fornecido pelo empregador, 
em local de difícil acesso ou não servido 
por transporte público, o tempo médio 
despendido pelo empregado, bem como a 
forma e a natureza da remuneração. 

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

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 38

QUESTÃO 37
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De acordo com o disposto sobre pessoas jurídicas 
no Código Civil, assinale a alternativa correta.

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

(B) 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.

(C) Decai em dois anos o direito de anular a constituição 
das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do 
ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua 
inscrição no registro.

(D) Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, 
inclusive aqueles exercidos fora dos limites de seus 
poderes	definidos	no	ato	constitutivo.

(E) Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as 
decisões se tomarão pela maioria absoluta de votos 
dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de 
modo diverso.

De acordo com o disposto sobre bens no Código 
Civil, assinale a alternativa correta.

(A) Consideram-se móveis, para os efeitos legais, os 
direitos reais sobre imóveis e as ações que os 
asseguram.

(B) Consideram-se móveis para os efeitos legais, o direito 
à sucessão aberta.

(C) Consideram-se imóveis, para os efeitos legais, 
os direitos reais sobre objetos móveis e as ações 
correspondentes.

(D) Consideram-se móveis, para os efeitos legais, os 
direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas 
ações.

(E) Consideram-se imóveis, para os efeitos legais, as 
energias que tenham valor econômico.

De acordo com o disposto sobre Negócio Jurídico 
no Código Civil, assinale a alternativa correta.

(A) A validade da declaração de vontade dependerá de 
forma especial, mesmo quando a lei expressamente 
não a exigir.

(B) No negócio jurídico celebrado com a cláusula de 
não	 valer	 sem	 instrumento	 público,	 este	 não	 é	 da	
substância do ato.

(C) Os negócios jurídicos devem ser interpretados 
conforme	 a	 boa-fé	 e	 os	 usos	 do	 lugar	 de	 sua	
celebração.

(D)	 Os	 negócios	 jurídicos	 benéficos	 e	 a	 renúncia	 não	
interpretam-se estritamente.

(E) Nas declarações de vontade, não se atenderá mais 
à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido 
literal da linguagem.

De acordo com o disposto sobre contratos no 
Código Civil, assinale a alternativa correta.

(A) Pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.
(B) Os contratantes não são obrigados a guardar, assim, 

na conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios	de	probidade	e	boa-fé.

(C) Quando houver no contrato de adesão cláusulas 
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 
interpretação menos favorável ao aderente.

(D) É lícito às partes estipular contratos atípicos, 
observadas	as	normas	gerais	fixadas	neste	Código.

(E) A liberdade de contratar não será exercida em razão e 
nos limites da função social do contrato. 

De acordo com o disposto sobre a Prescrição e 
decadência no Código Civil, assinale a alternativa 
correta.

(A) A exceção não prescreve no mesmo prazo em que a 
pretensão.

(B) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores 
solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for 
indivisível.

(C) Os prazos de prescrição podem ser alterados por 
acordo das partes.

(D) A prescrição não pode ser alegada em qualquer grau 
de jurisdição, pela parte a quem aproveita. 

(E) A prescrição iniciada contra uma pessoa não continua 
a correr contra o seu sucessor. 

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta de acordo com a Intervenção de terceiros 
no Código de Processo Civil. 

I. Quem pretender, no todo ou em parte, a 
coisa ou o direito sobre que controvertem 
autor e réu, poderá, até ser proferida a 
sentença, oferecer oposição contra ambos.

II. Se um dos opostos reconhecer a 
procedência do pedido, contra o outro 
prosseguirá o opoente.

III. A oposição, oferecida antes da audiência, 
será apensada aos autos principais e 
correrá simultaneamente com a ação, sendo 
ambas julgadas pela mesma sentença.

IV. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a 
ação e a oposição, daquela conhecerá em 
primeiro lugar.

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

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46
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dependente.
(B) Só em casos excepcionais, expressamente 

autorizados por decreto, determinará o juiz medidas 
cautelares sem a audiência das partes.

(C)	 As	 medidas	 cautelares	 conservam	 a	 sua	 eficácia	
no prazo do artigo antecedente e na pendência do 
processo principal; mas podem, a qualquer tempo, ser 
revogadas	ou	modificadas.

(D) Cabe à parte propor a ação, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data da efetivação da medida 
cautelar, quando esta for concedida em procedimento 
preparatório.

(E) O requerido será citado, qualquer que seja o 
procedimento cautelar, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contestar o pedido, indicando as provas que 
pretende produzir.

50QUESTÃO

De acordo com o disposto sobre o cumprimento 
da sentença no Código de Processo Civil, é correto 
afirmar que

(A)	 é	 definitiva	 a	 execução	 da	 sentença	 transitada	 em	
julgado ou quando se tratar de sentença impugnada 
mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito 
suspensivo.

(B) 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.

(C)	 caso	o	oficial	de	justiça	não	possa	proceder	à	avaliação,	
por depender de conhecimentos especializados, 
poderá de imediato, nomear avaliador, assinando-lhe 
breve prazo para a entrega do laudo.

(D) não sendo requerida a execução no prazo de três 
meses, o juiz mandará arquivar os autos, sem prejuízo 
de seu desarquivamento a pedido da parte.

(E) quando o executado alegar que o exequente, em 
excesso de execução, pleiteia quantia superior à 
resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de 
imediato o valor que entende correto, sob pena de 
aceitação liminar dessa impugnação.

De acordo com o disposto sobre os Recursos no 
Código de Processo Civil, assinale a alternativa 
correta.

(A) O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a 
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do 
recurso.

(B)	 A	renúncia	ao	direito	de	recorrer	depende	da	aceitação	
da outra parte.

(C) A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a 
sentença ou a decisão, poderá recorrer.

(D) Dos despachos cabe recurso. 
(E) A sentença não pode ser impugnada em parte.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta 
de acordo com o disposto sobre o Processo 
de Execução no Código de Processo Civil. Nas 
obrigações alternativas, quando a escolha couber 
ao devedor, este será citado para exercer a opção 
e realizar a prestação dentro em ____________, 
se outro prazo não Ihe foi determinado em lei, no 
contrato, ou na sentença.

(A) 3 (três) dias
(B) 5 (cinco) dias
(C) 10 (dez) dias
(D) 15 (quinze) dias
(E) 24 (vinte e quatro) horas

De acordo com o disposto sobre Processo 
Cautelar no Código de Processo Civil, assinale a 
alternativa correta.

(A) O procedimento cautelar somente pode ser instaurado 
no	 curso	 do	 processo	 principal	 e	 deste	 é	 sempre	

QUESTÃO 49

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48


