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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

(A)
Sauna ajuda nas atividades físicas e organiza o sistema
respiratório

(B)

As saunas são conhecidas há séculos por seus aspectos
sociais e terapêuticos. Em Brasília, a tradição é mantida
em casas especializadas ou em academias de ginástica.
Existem, basicamente, dois tipos: as secas e as úmidas.
As primeiras elevam a temperatura corpórea e deixam o
ambiente mais ressecado. Construídas em madeira, elas
são populares em países nórdicos e mantêm a temperatura
entre 60ºC e 80ºC. As saunas úmidas são bem mais
difundidas no Brasil e funcionam a vapor da água. Feitas
em pedra ou azulejo, atingem até 50º C.
O estudante e atleta Túlio Cipriani, 21 anos, herdou do
pai o costume de frequentar saunas. Sua primeira incursão
foi aos 8 e não parou desde então. “A sauna é para relaxar.
É um momento que eu tenho, fico sozinho, pensando em
muita coisa. Quando venho depois do treino, reflito sobre
o que eu posso melhorar”, avalia Túlio, que faz, em média,
três sessões por semana.
A sauna pode ser aliada na prática de exercícios físicos,
já que a vasodilatação proporcionada ajuda na recuperação
do corpo. Além disso, rejuvenesce a pele, facilita a
liberação de toxinas (pelo suor), promove o relaxamento
e pode reorganizar o sistema cardiorrespiratório. Há
indício de que os banhos de calor sejam benéficos
em casos de paralisia cerebral. Pessoas nesse estado
tiveram lesionadas áreas do cérebro, muitas vezes, por
falta de oxigenação. A hipótese dos cientistas é que a
sauna contribui para a chamada perfusão sanguínea.
A perfusão sanguínea é a atividade de penetração
do sangue em todos os seguimentos do corpo
por via capilar e venular. A diminuição de oxigênio
no sangue e a isquemia (comprometimento da
perfusão) tendem a danificar as células cerebrais.
A tolerância corpórea e a capacidade de cada pessoa
definem o tempo limite de permanência dentro de uma
sauna. Para o professor de educação física Marcellus
Peixoto, a medida é o conforto e o bem-estar de cada um.
“O tempo indicado de permanência em uma sauna é de 15
a 20 minutos, mas existem pessoas que suportam mais e
pessoas que não aguentam nem 5 minutos”, explica. Os
benefícios de uma sessão perduram por até 3 dias. Então,
duas vezes por semana já está de bom tamanho.
Um dos maiores mitos envolvendo saunas diz respeito
à perda de peso. O banho de calor não queima caloria.
O que ocorre é que o corpo perde líquido e desidrata
momentaneamente. A sauna é favorável à atividade física,
mas a desidratação é capaz de reverter os eventuais
benefícios. Com menor concentração de água, as reações
químicas intracelulares tendem a não acontecer nas
velocidades adequadas. A condução do impulso nervoso
pode ficar prejudicada. Portanto, se passar do ponto, a
sauna prejudica a resistência do corpo.
[...]

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
em nenhuma situação, os banhos em saunas podem ser
prejudiciais à resistência do corpo.
apesar de nenhuma pessoa suportar, o tempo indicado
de permanência para todas elas na sauna é de 15 a 20
minutos.
além de rejuvenescer a pele, de facilitar a liberação
de toxinas (pelo suor), promover o relaxamento e
reorganizar o sistema cardiorrespiratório, outro benefício
do banho em saunas é a queima de calorias no caso de
pessoas que precisam emagrecer.
além de vários outros benefícios, há ainda a possibilidade
de os banhos de calor poderem contribuir em casos de
paralisia cerebral.
para se ter benefícios, o mínimo é fazer 3 (três) sessões
de sauna por semana.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em que, no primeiro parágrafo
do texto, o termo destacado NÃO esteja se referindo
às saunas secas.
(A)
“As primeiras elevam a temperatura corpórea...”.
(B)
“Construídas em madeira...”.
(C)
“...elas são populares em países nórdicos...”.
(D)
“...mantêm a temperatura entre 60ºC e 80ºC”.
(E)
“...funcionam a vapor da água”.
QUESTÃO 03

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

‘“Quando venho depois do treino, reflito sobre o que
eu posso melhorar’...”.
No período acima, a oração destacada estabelece,
com a oração subsequente, relação de
causa.
condição.
tempo.
proporção.
finalidade.

QUESTÃO 04

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

Em “A sauna é favorável à atividade física...”, a
expressão destacada exerce função de
objeto indireto.
complemento nominal.
objeto direto.
adjunto adnominal.
adjunto adverbial.

QUESTÃO 05

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

Em “Em Brasília, a tradição é mantida em casas
especializadas ou em academias de ginástica.”, a
vírgula foi empregada para
separar adjunto adverbial.
separar termos de uma enumeração de lugares.
indicar elipse.
separar aposto.
separar orações independentes.

Texto adaptado: http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/03/08/noticia_saudeplena,147792/sauna-ajuda-nas-atividades-fisicas-e-organiza-o-sistema-respiratorio.shtml
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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 06

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

Em “A sauna pode ser aliada na prática de exercícios
físicos, já que a vasodilatação proporcionada ajuda
na recuperação do corpo.”, a expressão em destaque
NÃO pode ser substituída, sem prejuízo semântico,
por
visto que.
pois.
uma vez que.
ainda que.
porquanto.

QUESTÃO

•
•

QUESTÃO 07

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

O acento gráfico utilizado na palavra “permanência”
justifica-se porque
todas as proparoxítonas são acentuadas. Como a
palavra é uma proparoxítona, ela deve ser acentuada.
é uma paroxítona terminada em “a”.
é uma paroxítona terminada em ditongo.
é polissílaba.
a sílaba tônica da palavra produz um som nasal.

•
•

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

QUESTÃO 08

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

Em “...é a atividade de penetração do sangue...”, a
expressão destacada NÃO
é complemento verbal.
poderia ser substituída por “sanguínea” que o sentido
continuaria o mesmo.
é uma locução adjetiva.
é formada pela contração de uma preposição + artigo e
um substantivo.
apresenta um substantivo variável quanto ao número.

Quanto à grafia das palavras, assinale a alternativa
em que o termo NÃO esteja grafado adequadamente.
Condução.
Enchente.
Caixa.
Resistência.
Adimissível.

(E)

Portanto, os filmes preferidos de Bianca, Catarina e
Marcia são, respectivamente:
drama, terror e comédia.
comédia, terror e drama.
comédia, drama e terror.
drama, comédia e terror.
terror, comédia e drama.

QUESTÃO 13

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

QUESTÃO 10

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

ou Bianca gosta de filmes de drama, ou a Márcia
gosta dos filmes de drama;
ou Bianca gosta de comédia, ou Catarina gosta
de terror;
ou Márcia gosta de terror, ou Catarina gosta de
terror;
ou Catarina gosta de comédia, ou Márcia gosta
de comédia.

QUESTÃO 12
A negação de “Todos os filmes são de terror” é:
(A)
apenas um filme é de terror.
(B)
pelo menos um filme é de terror.
(C)
existem filmes que são de terror.
(D)
existem filmes que não são de terror.
(E)
nenhum filme é de terror.

QUESTÃO 09

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

11

Bianca, Catarina e Márcia são amigas e gostam muito
de assistir a filmes. Uma delas tem uma preferência
maior por filmes de drama, outra por filmes de
comédia e a outra por filmes de terror. Sabe-se que:

12% de 500 é
150.
125.
105.
80.
60.

QUESTÃO 14
Considere o grupo de palavras a seguir:

Em “Pessoas nesse estado tiveram lesionadas áreas
do cérebro, muitas vezes, por falta de oxigenação.”,
a expressão destacada
remete ao termo que o antecede, “Pessoas”.
remete a “casos de paralisia cerebral”.
remete à “falta de oxigenação”.
apresenta um pronome com contração da preposição em
+ pronome indefinido (esse).
apresenta um pronome relativo, que retoma algo já
citado anteriormente.

Geladeira; micro-ondas; pia;...

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

4

Assinale a alternativa que apresenta uma palavra
que NÃO pertence ao grupo.
Fogão.
Sofá.
Balcão.
Talheres.
Louça.

Cargo: Advogado

QUESTÃO 15

(B)
(C)

Um filme do seu início ao fim possui 3 horas e
meia de duração. Quanto tempo é destinado aos
créditos deste filme, sabendo que os créditos
totalizam
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do total?

(D)
(E)

7 minutos.
14 minutos.
15 minutos.
17 minutos.
21 minutos.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA.
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.
Ao contrato firmado com as instituições federais de
ensino ou instituições congêneres, será dada ampla
divulgação por intermédio dos sítios da EBSERH e da
entidade contratante na internet.
Consideram-se instituições congêneres as instituições
públicas que desenvolvam atividades de ensino e de
pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
No âmbito dos contratos celebrados com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres, os
servidores titulares de cargo efetivo ou em comissão
em exercício que exerçam atividades relacionadas ao
objeto da EBSERH poderão ser a ela cedidos para
a realização de atividades de assistência à saúde e
administrativas.
Ficam assegurados aos servidores cedidos para
EBSERH os direitos e as vantagens a que façam jus
no órgão ou entidade de origem.

controle e fiscalização de órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta.
os declarados falidos ou insolventes.
sócio, ascendente, descendente ou parente colateral
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de
Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal.
os que tiverem interesse conflitante com a sociedade.
os que detiveram o controle ou participaram da
administração de pessoa jurídica concordatária, falida
ou insolvente, no período de dois anos anteriores à
data da eleição ou nomeação, salvo na condição de
síndico, comissário ou administrador judicial.

QUESTÃO 19
De acordo com o Regimento Interno da EBSERH,
a pauta das reuniões será divulgada pela Chefia
de Gabinete aos demais Diretores e membros dos
Conselhos até
(A)
1 (um) dia útil antes do dia de realização das reuniões.
(B)
3 (três) dias úteis antes do dia de realização das
reuniões.
(C)
5 (cinco) dias úteis antes do dia de realização das
reuniões.
(D)
8 (oito) dias úteis antes do dia de realização das
reuniões.
(E)
10 (dez) dias úteis antes do dia de realização das
reuniões.
QUESTÃO 20

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

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH,
são estruturas de assessoria diretamente
vinculadas à Presidência, EXCETO
Auditoria interna.
Coordenadoria Jurídica.
Assessoria de Planejamento e Avaliação.
Assessoria de Comunicação.
Ouvidoria.

QUESTÃO 17

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

Os membros do Conselho de Administração serão
nomeados pelo
Presidente da EBSERH.
Presidente da República.
Ministro de Estado da Saúde.
Ministro de Estado da Educação.
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

QUESTÃO 18

(A)

Assinale a alternativa INCORRETA. NÃO podem
participar dos órgãos da EBSERH, além dos
impedidos por lei,
os declarados inabilitados para cargos de
administração em empresas sujeitas às autorização,
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(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
O princípio constitucional da seguridade social
cuja aplicação se dá no momento da elaboração
da lei, cabendo ao legislador analisar a realidade
social e estabelecer as situações geradoras das
necessidades que a seguridade deve cobrir, bem
como escolher o universo dos que mais necessitam
de proteção, denomina-se
(A)
universalidade da cobertura e do atendimento.
(B)
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
(C)
equidade na forma de participação no custeio.
(D)
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais.
(E)
irredutibilidade do valor dos benefícios.

QUESTÃO 25
A respeito da Relação Nacional de Ações e Serviços
de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde
(RENASES) compreende todas as ações e serviços
que o SUS oferece ao usuário para atendimento da
integralidade da assistência à saúde.
(B)
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
pactuarão nas respectivas Comissões Intergestores as
suas responsabilidades em relação ao rol de ações e
serviços constantes da RENASES.
(C)
O Ministério da Saúde disporá sobre a RENASES em
âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas
pela Comissão Intergestores Tripartite.
(D)
A cada ano, o Ministério da Saúde consolidará e publicará
as atualizações da RENASES.
(E)
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
adotar relações específicas e complementares de
ações e serviços de saúde, em consonância com a
RENASES, respeitadas as responsabilidades dos entes
pelo seu financiamento, de acordo com o pactuado nas
Comissões Intergestores.

QUESTÃO 22
Conforme a Resolução nº 453/2012 do Conselho
Nacional da Saúde, entidades representativas dos
trabalhadores da área de saúde nos Conselhos de
Saúde ocuparão
(A)
50% das vagas.
(B)
35% das vagas.
(C)
25% das vagas.
(D)
25% das vagas.
(E)
10% das vagas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 23

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

QUESTÃO 26

A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS)
compete definir e coordenar os sistemas, EXCETO
de redes integradas de assistência de alta complexidade.
de rede de laboratórios de saúde pública.
de vigilância epidemiológica.
de vigilância sanitária.
de saneamento básico.

(A)

(B)

QUESTÃO 24
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Estão incluídas ainda no campo
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)

I.

(A)

(C)

a participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico.

II.

A vigilância
alimentar.

nutricional

e

a

III.

a formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos de interesse para a saúde e a
participação na sua produção.

IV.

o controle e a fiscalização de serviços,
produtos e substâncias de interesse para a
saúde.

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

(D)

orientação

(E)

A respeito do direito de reunião previsto no inciso
XVI do art. 5º da Constituição Federal de 1988, é
CORRETO afirmar que
todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, independentemente de prévio
aviso à autoridade competente.
todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, independentemente de
frustração de outra reunião anteriormente convocada
para o mesmo local.
todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em
locais abertos ao público, mediante a autorização da
autoridade competente.
todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
todos podem reunir-se pacificamente, com armas, em
locais abertos ao público, mediante a autorização da
autoridade competente.

QUESTÃO 27
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do art. 18 da Constituição Federal
de 1988, a organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil compreende
__________________________, todos autônomos,
nos termos desta Constituição.

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

a União
a União e os Estados
a União, os Estados e os Municípios
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios e
os Municípios

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

QUESTÃO 32
Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos do
art. 146 da Constituição Federal de 1988, cabe à lei
complementar
(A)
dispor sobre conflitos de competência, em matéria
tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.
(B)
regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar.
(C)
estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento,
crédito, prescrição e decadência tributários.
(D)
definir tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte.
(E)
estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre definição de tributos
e de suas espécies, salvo, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

QUESTÃO 28

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

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do inciso II do art. 23 da Constituição
Federal de 1988, é competência ______________
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios
privativa da União
comum da União e dos Estados
concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
concorrente do Distrito Federal e dos Municípios

QUESTÃO 29

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

a Mesa do Senado Federal.
a Mesa da Câmara dos Deputados.
a Mesa do Congresso Nacional.
a Mesa de Assembleia Legislativa.
a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do inciso VII do art. 30 da Constituição
Federal de 1988, compete aos Municípios
prestar, com a cooperação técnica e financeira
_____________________, serviços de atendimento
à saúde da população.
exclusiva da União
da União e do Estado
exclusiva dos Estados
dos órgãos da administração direta da União
exclusiva dos demais órgãos públicos municipais

QUESTÃO 33
Nos termos do art. 37 da Constituição Federal de
1988, é correto afirmar que
(A)
os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
somente aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, sendo vedado aos estrangeiros
ainda que residentes no país.
(B)
a investidura em cargo ou emprego público, através
de nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração, depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei.
(C)
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, dentre outras, às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.
(D)
o direito de greve será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei complementar.
(E)
os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Advocacia-Geral da União é a instituição que,
diretamente ou através de órgão vinculado, representa
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos
da lei específica que dispuser sobre sua organização
e funcionamento, as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Executivo.
(B)
O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindolhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
(C)
O advogado é indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações
no exercício da profissão, nos limites da lei.
(D)
A Defensoria Pública é instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.
(E)
Os juízes gozam das garantias da vitaliciedade,
inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio.
QUESTÃO 31

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com
o art. 103 da Constituição Federal de 1988, pode
propor a ação direta de inconstitucionalidade e a
ação declaratória de constitucionalidade:
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QUESTÃO 34

(E)

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Nos termos do inciso XVI do
art. 37 da Constituição Federal de 1988, é vedada
a acumulação remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compatibilidade de
horários:
I.

a de dois cargos de professor.

II.

a de um cargo de professor com outro
técnico ou científico.
a de dois cargos ou empregos privativos
de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.

III.

IV.

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

QUESTÃO 37
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do art. 112 da Constituição Federal
de 1988, a lei criará varas da Justiça do Trabalho,
podendo, nas comarcas não abrangidas por sua
jurisdição, atribuí-la aos ____________, com
recurso para o respectivo Tribunal Regional do
Trabalho.
(A)
juízes federais
(B)
juízes leigos
(C)
juízes de direito
(D)
representantes do Ministério Público
(E)
juízes de paz

a de dois cargos de professor com outro
técnico ou científico.

QUESTÃO 38
No tocante à jornada de trabalho, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de
horas suplementares, em número não excedente a 2
(duas), mediante acordo escrito entre empregador e
empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
(B)
Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho,
o excesso de horas em um dia for compensado pela
correspondente diminuição em outro dia, de maneira
que não exceda, no período máximo de um ano, à
soma das jornadas semanais de trabalho previstas,
nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas
diárias.
(C)
Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem
que tenha havido a compensação integral da jornada
extraordinária, fará o trabalhador jus ao pagamento
das horas extras não compensadas, calculadas sobre
o valor da remuneração na data da rescisão.
(D)
Os empregados sob o regime de tempo parcial
poderão prestar horas extras.
(E)
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.

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

QUESTÃO 35

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
o repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos
domingos.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
De acordo com o inciso XIX do art. 37 da Constituição
Federal de 1988, somente por __________ poderá
ser criada __________ e autorizada a instituição
de __________, cabendo à ______________, neste
último caso, definir as áreas de sua atuação.
lei; empresa pública / sociedade de economia mista e
de fundação / lei ordinária
lei específica / autarquia / empresa pública, de
sociedade de economia mista e de fundação / lei
complementar
lei complementar / autarquia / empresa pública, de
sociedade de economia mista e de associação / lei
específica
lei específica / empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação / autarquia / lei
complementar
lei complementar / associação privada / sociedade de
economia mista e de fundação / lei ordinária

QUESTÃO 39

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa correta. De acordo com
o art. 7º da Constituição Federal de 1988, são
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição
social,
(A)
a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em lei.
(B)
a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde
o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches
e pré-escolas.
(C)
a remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.
(D)
a duração do trabalho normal não superior a 8 (oito)
horas diárias e 40 (quarenta) semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada,

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s).
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I.

Após cada período de 12 (doze) meses
de vigência do contrato de trabalho, o
empregado terá direito a férias.

II.

É permitido descontar, do período de férias,
as faltas do empregado ao serviço.

III.

O período das férias não será computado,
para todos os efeitos, como tempo de
serviço.
Cargo: Advogado

IV.

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

QUESTÃO 43

O empregado terá direito a 30 (trinta) dias
corridos de férias, quando não houver
faltado ao serviço mais de 10 (dez) vezes.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Nos termos do art. 166 do
Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando

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

QUESTÃO 40
A respeito das Comissões de Conciliação Prévia,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Comissão instituída no âmbito da empresa será
composta de, no mínimo, dois e, no máximo, dez
membros.
(B)
As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de
dez dias para a realização da sessão de tentativa de
conciliação a partir da provocação do interessado.
(C)
O termo de conciliação é título executivo judicial e terá
eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas
expressamente ressalvadas.
(D)
Qualquer demanda de natureza trabalhista será
submetida à Comissão de Conciliação Prévia se,
na localidade da prestação de serviços, houver sido
instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do
sindicato da categoria.
(E)
Não prosperando a conciliação, será fornecida ao
empregado e ao empregador declaração da tentativa
conciliatória frustrada com a descrição de seu objeto,
firmada pelos membros da Comissão, que deverá ser
juntada à eventual reclamação trabalhista.

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

I.

celebrado
incapaz.

II.

for ilícito, impossível ou indeterminável o
seu objeto.

III.

o motivo determinante, comum a ambas as
partes, for ilícito.

IV.

tiver por objetivo fraudar lei imperativa.

(C)
(D)
(E)

absolutamente

QUESTÃO 44
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o art. 99 do
Código Civil, são bens públicos:

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo
com o art. 4° do Código Civil, são incapazes,
relativamente a certos atos ou à maneira de os
exercer,
os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os
que, por deficiência mental, tenham o discernimento
reduzido.
os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo.
os pródigos.
os que, mesmo por causa transitória, não puderem
exprimir sua vontade.

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

QUESTÃO 42

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

pessoa

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

I.

os de uso comum do povo, tais como rios,
mares, estradas, ruas e praças.

II.

os de uso especial, tais como edifícios
ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal,
estadual, territorial ou municipal, inclusive
os de suas autarquias.

III.

os dominicais, que constituem o patrimônio
das pessoas jurídicas de direito público,
como objeto de direito pessoal, ou real, de
cada uma dessas entidades.

IV.

os de uso especial, que constituem o
patrimônio das associações de direito
privado.

QUESTÃO 41

(A)
(B)

por

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
De acordo com o art. 205 do Código Civil, a
prescrição ocorre em ________, quando a lei não
lhe haja fixado prazo menor.
3 (três) anos
10 (dez) anos
5 (cinco) anos
2 (dois) anos
1 (um) ano
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Apenas I e II.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

Cargo: Advogado

(B)

QUESTÃO 45

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos
do art. 12 do Código de Processo Civil, serão
representados em juízo, ativa e passivamente:
a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios
e o Município, pelo chefe do executivo ou por seus
procuradores.
a massa falida, pelo síndico.
as pessoas jurídicas, por quem os respectivos
estatutos designarem, ou, não os designando, por
seus diretores.
as sociedades sem personalidade jurídica, pela
pessoa a quem couber a administração dos seus
bens.
a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente,
representante ou administrador de sua filial, agência
ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

(C)

(D)
(E)

QUESTÃO 46
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta. Nos termos do art. 37 do Código de
Processo Civil, sem instrumento de mandato, o
advogado não será admitido a procurar em juízo.
Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação,
a fim de evitar decadência ou prescrição, bem
como intervir, no processo, para praticar atos
reputados urgentes. Nestes casos, o advogado
se obrigará, independentemente de caução,
a exibir o instrumento de mandato no prazo
de _______________, prorrogável até outros
_______________, por despacho do juiz.
(A)
48 (quarenta e oito) horas / 48 (quarenta e oito) horas
(B)
3 (três) dias / 3 (três) dias
(C)
15 (quinze) dias / 15 (quinze)
(D)
10 (dez) dias /10 (dez) dias
(E)
5 (cinco) dias úteis / 10 (dez) dias úteis

A pessoas jurídica de direito público ou de direito
privado, cujo ato seja objeto de impugnação, não
poderá abster-se de contestar o pedido e atuar ao lado
do autor, mesmo que isso se afigure útil ao interesse
público, a juízo do respectivo representante legal ou
dirigente.
O Ministério Público acompanhará a ação, cabendolhe apressar a produção da prova e promover a
responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela
incidirem, sendo-lhe permitido, em qualquer hipótese,
assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus
autores.
é defeso a qualquer cidadão habilitar-se como
litisconsorte ou assistente do autor da ação popular.
O prazo de contestação da Ação Popular é de 20
(vinte) dias, prorrogáveis por mais 20 (vinte), a
requerimento do interessado, se particularmente
difícil a produção de prova documental, e será comum
a todos os interessados, correndo da entrega em
cartório do mandado cumprido, ou, quando for o caso,
do decurso do prazo assinado em edital.

QUESTÃO 49
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do art. 7°, inciso I, da Lei n° 12.016/09
(Mandado de Segurança), ao despachar a inicial, o
juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo
da petição inicial, enviando-lhe a segunda via
apresentada com as cópias dos documentos, a
fim de que, no prazo de _____________, preste as
informações.
(A)
48 (quarenta e oito) horas
(B)
3 (três) dias
(C)
5 (cinco) dias
(D)
10 (dez) dias
(E)
15 (quinze) dias
QUESTÃO 50
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
o
Nos termos do § 7 do art. 17 da lei 8.429/92
(Improbidade Administrativa), estando a inicial
em devida forma, o juiz mandará autuá-la e
ordenará a notificação do requerido, para oferecer
manifestação por escrito, que poderá ser instruída
com documentos e justificações, dentro do prazo
de _____________.
(A)
10 (dez) dias
(B)
15 (quinze) dias
(C)
20 (vinte) dias
(D)
30 (trinta) dias
(E)
60 (sessenta) dias

QUESTÃO 47
Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com
o art. 520 do Código de Processo Civil, a apelação
será recebida só no efeito devolutivo, quando
interposta de sentença que:
(A)
deferir liminarmente embargos à execução ou julgálos procedentes.
(B)
homologar a divisão ou a demarcação.
(C)
condenar à prestação de alimentos.
(D)
decidir o processo cautelar.
(E)
julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem.
QUESTÃO 48
De acordo com a Lei de Ação Popular, assinale a
alternativa correta.
(A)
A ação popular será proposta exclusivamente contra
as pessoas públicas ou privadas e as entidades
referidas no art. 1º da Lei n º 4.717/65, não podendo
ser ajuizada contra as autoridades, funcionários ou
administradores que houverem autorizado, aprovado,
ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por
omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra
os beneficiários diretos do mesmo.
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