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glicose consiga entrar nas células. Esse excesso estimula
uma série de mudanças no metabolismo, como aumento da
pressão arterial e das taxas de colesterol no sangue”, explica
Carlos Alberto Machado, diretor da Sociedade Brasileira de
Cardiologia. Portanto, o ganho de peso pode significar o
aumento da gordura visceral e, consequentemente, do
risco de diabetes tipo 2.
Muitos estudos já relacionaram o exercício físico
ao menor risco de diabetes tipo 2, assim como outras
pesquisas mostraram que o sedentarismo pode levar ao
desenvolvimento da doença. Em 2002, um estudo clássico
sobre diabetes, o Diabetes Prevention Program (DPP),
mostrou que uma mudança no estilo de vida é melhor para
evitar a doença do que medicamentos como a metformina,
que reduz a resistência à insulina. Essa mudança no
estilo de vida significa 150 minutos de atividade física por
semana, uma melhora na alimentação e a perda de 7% do
peso corporal em seis meses. “Embora a pesquisa tenha
sido feita há dez anos, seus resultados foram comprovados
pelos estudos que vieram depois”, diz Carlos Alberto
Machado, diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia
(SBC).

LÍNGUA PORTUGUESA
Diabetes prejudica mais a saúde cardíaca das mulheres
do que dos homens
Revisão de pesquisas concluiu que risco de doença coronária entre pessoas diabéticas é 44% maior entre o sexo
feminino
O diabetes pode impactar de forma mais negativa a
saúde das mulheres do que a dos homens. É o que indicam
os resultados de uma pesquisa conduzida por especialistas
europeus e australianos. Segundo o estudo, o risco de que
uma pessoa diabética sofra uma doença coronária é 44%
maior se ela for do sexo feminino.
A doença coronária ocorre quando o transporte do
sangue ao músculo cardíaco é bloqueado parcial ou
completamente devido ao acúmulo de gordura nas paredes
das artérias. Alguns fatores de risco para a doença incluem
idade avançada, histórico familiar do mal, tabagismo,
má alimentação, sedentarismo e obesidade. Tais fatores
de risco são muito semelhantes aos do diabetes tipo
2. O diabetes aumenta o risco de doença cardíaca,
especialmente entre o sexo feminino. A chance de mulheres
com diabetes desenvolverem doença coronária é 44% mais
elevado do que o de homens diabéticos, e três vezes maior
em comparação com mulheres livres do diabetes.
O novo estudo, conduzido por especialistas da
Austrália, Grã-Bretanha e Holanda, ainda concluiu que
mulheres diabéticas têm o triplo de chance de sofrer uma
doença coronária do que mulheres sem diabetes. Já entre
os homens, esse risco é dobrado.
Os resultados publicados no periódico Diabetologia se
basearam em uma revisão de 64 estudos realizados nas
últimas cinco décadas com 850 000 pessoas.
Evidências — Em uma pesquisa anterior, essa mesma
equipe de pesquisadores mostrou que mulheres com
diabetes têm 25% mais chances de sofrer um derrame
cerebral do que homens diabéticos. “Juntando os resultados
dos nossos estudos, temos evidências suficientes de que o
diabetes representa um maior risco à saúde cardiovascular
das mulheres do que dos homens”, escreveram os autores
no artigo.
De acordo com a equipe, não está claro o motivo pelo
qual o diabetes é mais perigoso ao coração das mulheres
do que dos homens, mas existem algumas hipóteses.
Uma delas é a de que o metabolismo feminino precisa se
deteriorar muito mais do que o masculino para desencadear
o diabetes. Assim, quando diagnosticadas com a doença,
as mulheres apresentam mais fatores de risco à saúde,
como excesso de peso.
“Se os nossos resultados forem confirmados,
saberemos que implementar intervenções específicas para
cada sexo no tratamento do diabetes poderá ter um grande
impacto no risco de uma pessoa ter doença coronária”,
dizem os autores.
Entre as formas evitar o diabetes tipo 2 estão:
Perda da barriga
Um dos principais fatores de risco para o diabetes
tipo 2 é o acúmulo da gordura visceral, ou seja, a gordura
acumulada na região abdominal que também se concentra
no fígado e entre os intestinos. “Essa gordura obriga
o pâncreas a produzir cada vez mais insulina para que a

Adaptado de http http://veja.abril.com.br/noticia/saude/diabetes-prejudica-mais-a-saude-cardiaca-das-mulheres-do-que-dos-homens

QUESTÃO 01

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

De acordo com o texto, podemos afirmar que
especialistas americanos e europeus constataram, por
meio de pesquisa, que o diabetes pode impactar de
forma mais negativa na saúde das mulheres do que na
dos homens.
o risco de uma pessoa portadora de diabetes sofrer uma
doença coronária é menor se ela for do sexo feminino.
o organismo feminino sofre um processo de deterioração
maior que o masculino para desencadear o diabetes e
essa é uma suposição  do motivo  pelo qual o diabetes
seja mais perigoso ao coração das mulheres do que dos
homens.
vários estudos relacionaram a ausência da prática de
exercício físico ao menor risco de diabetes tipo 2.
o acúmulo da gordura visceral não é fator de risco para
o desenvolvimento da diabetes tipo 2, embora seja um
agravante em relação às doenças coronarianas.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Muitos estudos já relacionaram o exercício físico ao
menor risco de diabetes tipo 2, assim como outras
pesquisas mostraram que o sedentarismo...”
A estrutura da segunda oração do período acima
nos permite afirmar que ela estabelece com a oração
antecedente uma relação de
finalidade.
proporção.
consequência.
comparação.
concessão.

Cargo: Advogado

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 03

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

Em “Essa gordura obriga o pâncreas...”, o termo
destacado é um
pronome de tratamento que só tem a função de retomar
a expressão “gordura visceral”.
pronome demonstrativo que tem, entre outras, a função
de retomar a expressão “gordura visceral”.
pronome demonstrativo que tem por função referir-se a
algo que será expresso posteriormente.
pronome possessivo que tem, entre outras, a função de
retomar a expressão “gordura visceral”.
pronome possessivo que só tem a função de retomar a
expressão “gordura visceral”.

QUESTÃO 08
Todos os verbos destacados a seguir estão
conjugados no tempo presente do modo indicativo,
EXCETO
(A)
“A doença coronária ocorre quando o transporte...”
(B)
“... o diabetes representa um maior risco à saúde...”
(C)
“Essa gordura obriga o pâncreas...”
(D)
“Esse excesso estimula uma série de mudanças...”
(E)
“... o risco de que uma pessoa diabética sofra uma
doença...”

QUESTÃO 04

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

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma,
entre parênteses, das expressões destacadas.
“... publicados nesta quinta-feira...” (pronome de
tratamento).
“... de forma mais negativa...” (advérbio de negação).
“... especialmente entre o sexo feminino...” (advérbio de
intensidade).
“...são muito semelhantes...” (advérbio de modo).
“... resultados dos nossos estudos...” (pronome
possessivo).

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

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

“Um dos principais fatores de risco para o diabetes
tipo 2 é a gordura visceral, ou seja, a gordura
acumulada na região abdominal que também
se concentra no fígado e entre os intestinos. A
expressão em destaque, no excerto acima, tem a
função de
introduzir uma explicação mais detalhada da expressão
que lhe é imediatamente anterior.
introduzir uma retificação de tudo o que foi dito
anteriormente.
introduzir uma retificação da expressão que lhe é
imediatamente anterior.
introduzir uma explicação detalhada de tudo o que foi
dito anteriormente.
proporcionar uma exclusão de tudo que foi dito
anteriormente.

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

“... não está claro o motivo pelo qual o diabetes é
mais perigoso ao coração das mulheres do que dos
homens, mas existem algumas hipóteses.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático, por
logo.
portanto.
porém.
porquanto.
assim.

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 06
“Portanto, o ganho de peso pode significar o
aumento da gordura visceral e, consequentemente,
do risco de diabetes tipo 2.”
O termo destacado no excerto acima expressa
(A)
condição.
(B)
conclusão.
(C)
finalidade.
(D)
concessão.
(E)
conformidade.
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Quanto é 20% de 25% de 500?
15
25
50
125
225

QUESTÃO 12
A negação de “Todos os brasileiros gostam de
futebol” é
(A)
“Apenas um brasileiro gosta de futebol.”
(B)
“Pelo menos um brasileiro gosta de futebol.”
(C)
“Existem brasileiros que gostam de futebol.”
(D)
“Existem brasileiros que não gostam de futebol.”
(E)
“Nenhum brasileiro gosta de futebol.”

QUESTÃO 07

(A)
(B)

Todas as palavras a seguir foram acentuadas
seguindo a mesma regra, EXCETO
coronária.
acúmulo.
específicas.
diabéticas.
últimas.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

(A)

diabético.
desencadear.
resistência.

Todas as palavras a seguir foram formadas por
derivação sufixal, EXCETO
tabagismo.
sedentarismo.
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Cargo: Advogado

(C)

QUESTÃO 13

Considere a sequência a seguir:

(D)

1; 5; 25;...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o sexto termo desta sequência?
3125
1025
625
550
125

(E)

QUESTÃO 17

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, o contrato de
prestação de serviços com as instituições federais
de ensino ou instituições congêneres, relacionados
às competências da EBSERH, estabelecerá, entre
outras:

QUESTÃO 14
Uma viagem de ônibus tem duração de 32 horas. A

primeira parada ocorre depois de se passar

da

viagem. Se o ônibus saiu exatamente às 7 horas da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

manhã, em que horário ocorreu a primeira parada?
9 horas.
10 horas.
11 horas.
12 horas.
13 horas.

QUESTÃO 15

Daniel, Guilherme e Bruno são amigos, mas torcem
para times diferentes. Um deles é são-paulino,
outro é palmeirense e o outro é santista, não
necessariamente nesta ordem. Sabendo que
- ou Daniel é são-paulino, ou Bruno é são-paulino,
- ou Daniel é palmeirense, ou Guilherme é santista;
- ou Bruno é santista, ou Guilherme é santista;
- ou Guilherme é palmeirense, ou Bruno é
palmeirense.

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

Sendo assim, os times de Daniel, Guilherme e Bruno
são respectivamente:
São Paulo, Palmeiras e Santos.
Palmeiras, São Paulo e Santos.
Palmeiras, Santos e São Paulo.
Santos, São Paulo e Palmeiras.
São Paulo, Santos e Palmeiras.

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

QUESTÃO 16

(B)

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 avaliação de resultados
obtidos, no cumprimento de metas de
desempenho e observância de prazos pelas
unidades da EBSERH, não será usada para
o aprimoramento de pessoal e melhorias
estratégicas na atuação perante a população
e as instituições federais de ensino ou
instituições congêneres.

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

QUESTÃO 18
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro
de 2011, os membros do Conselho Consultivo
serão indicados ___________ pelos respectivos
órgãos e entidades e designados pelo Ministro de
Estado da Educação, sendo sua investidura feita
mediante registro na ata da primeira reunião de que
participarem.
(A)
anualmente
(B)
trienalmente
(C)
bienalmente
(D)
quadrienalmente
(E)
quinquenalmente

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

é obrigatória a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
o lucro líquido da EBSERH será reinvestido para
atendimento do objeto social da empresa, incluídas as
parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para
contingência.
constituem recursos da EBSERH apenas os oriundos de
dotações consignadas no orçamento da União.

Nos termos da Lei Federal nº 12.550, de 15 de
dezembro de 2011, é correto afirmar que
não compete à EBSERH prestar serviços de apoio
à geração do conhecimento em pesquisas básicas,
clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais
e a outras instituições congêneres.
o estatuto social da EBSERH definirá a composição,
as atribuições e o funcionamento do Conselho de
Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho
Fiscal e do Conselho Consultivo.
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Cargo: Advogado

QUESTÃO 19

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

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, o Conselho Fiscal reunirse-á, ordinariamente, a cada _________ e,
extraordinariamente, quando convocado pelo seu
Presidente.
mês
semestre
quinzena
trimestre
ano

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

(A)

Assinale a alternativa correta. Nos termos do
Regimento Interno Revisado da EBSERH, os
membros da Diretoria Executiva deverão ter
experiência profissional
mínima
em
suas
respectivas áreas de atuação, comprovada por
meio de documentação pertinente. O tempo de
experiência mínima será de
2 anos.
3 anos.
5 anos.
10 anos.
1 ano.

(B)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
(C)

QUESTÃO 21

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

Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
Nos termos da Constituição Federal, _________
disporá sobre as condições e os requisitos
que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e
substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo ______________ todo tipo de
comercialização.
o decreto do Presidente da República / permitido
a lei / vedado
a Emenda Constitucional / tolerado
a Resolução do Senado Federal / permitido
o Decreto-lei / vedado.

(D)

(E)

a alimentação, a moradia e o saneamento
básico.

II.

o meio ambiente, o trabalho e a renda.

IV.

o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais.

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

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, assinale a
alternativa INCORRETA.
A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro
anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor
as diretrizes para a formulação da política de saúde
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo
Conselho de Saúde.
O Conselho de Saúde, em caráter permanente
e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação
de estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, inclusive nos
aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo.
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação
no Conselho Nacional de Saúde.
A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências não será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo
respectivo conselho.

QUESTÃO 24

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o Decreto
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011,
para assegurar ao usuário o acesso universal,
igualitário e ordenado às ações e serviços de
saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além
de outras atribuições que venham a ser pactuadas
pelas Comissões Intergestores,

QUESTÃO 22
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Lei Orgânica
da Saúde (Lei nº 8.080/1990). Os níveis de saúde
expressam a organização social e econômica
do País, tendo a saúde como determinantes e
condicionantes, entre outros:

I.

a educação, a atividade física e o transporte.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 20

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

III.
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I.

garantir a transparência, a integralidade
e a equidade no acesso às ações e aos
serviços de saúde.

II.

orientar e ordenar os fluxos das ações e
dos serviços de saúde.

III.

monitorar o acesso às ações e aos serviços
de saúde.
Cargo: Advogado

IV.

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

IV.

ofertar regionalmente as ações e os
serviços de saúde.

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

QUESTÃO 25
Nos termos da Resolução 453/2012 do Conselho
Nacional da Saúde, assinale a alternativa
INCORRETA. Aos Conselhos de Saúde Nacional,
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que
têm competências definidas nas leis federais, bem
como em indicações advindas das Conferências
de Saúde, compete
(A)
propor critérios para programação e execução
financeira e orçamentária dos Fundos de Educação e
acompanhar a movimentação e destino dos recursos.
(B)
acompanhar e controlar a atuação do setor privado
credenciado mediante contrato ou convênio na área
de saúde.
(C)
analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com
a prestação de contas e informações financeiras,
repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e
garantia do devido assessoramento.
(D)
fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações
e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias
aos respectivos órgãos de controle interno e externo,
conforme legislação vigente.
(E)
estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos
de Saúde, entidades, movimentos populares,
instituições públicas e privadas para a promoção da
Saúde.

Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas. Nos termos do art. 20 da
Constituição Federal são considerados bens da
União:

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

é vedada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.

III.

ninguém será privado de direitos por
motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, salvo se as invocar
para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei.

os potenciais de energia hidráulica.

II.

os recursos minerais, inclusive os do
subsolo.

III.

as cavidades naturais subterrâneas e os
sítios arqueológicos e pré-históricos.

IV.

as terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios.

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

Sobre o Poder Legislativo, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Estão arrolados no rol do art.
5º da Constituição Federal os direitos e garantias
fundamentais nos termos seguintes:

II.

I.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 26

é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato.

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

QUESTÃO 27

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

I.

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.

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

O
Senado
Federal
compõe-se
de
representantes dos Estados e do Distrito
Federal, eleitos segundo o princípio
majoritário.

II.

Cada Estado e o Distrito Federal elegerão
três Senadores, com mandato de oito anos.

III.

A representação de cada Estado e do
Distrito Federal será renovada de quatro em
quatro anos, alternadamente, por um e dois
terços.

IV.

Cada Senador será eleito com um suplente.

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

sociedade de economia mista e de fundação, cabendo
à lei complementar, neste último caso, definir as áreas
de sua atuação.

QUESTÃO 29

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

Nos termos do art. 103 da Constituição
Federal, podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade, EXCETO
o Procurador Geral de Justiça.
A Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara
Legislativa do Distrito Federal.
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil.
O partido político com representação no Congresso
Nacional.
A confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional.

QUESTÃO 33
Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas. De acordo com o art. 38
da Constituição Federal, ao servidor público da
administração direta, autárquica e fundacional,
no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as
seguintes disposições:

QUESTÃO 30

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

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
De acordo com o art. 136 da Constituição Federal,
o tempo de duração do estado de defesa não será
superior a ______, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual período, se persistirem as razões
que justificaram a sua decretação.
quinze dias
quarenta e cinco dias
dez dias
vinte dias
trinta dias

QUESTÃO 31
Nos termos do art. 145 da Constituição, poderá(ão)
instituir impostos; taxas, em razão do exercício
do poder de polícia ou pela utilização, efetiva
ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
a sua disposição; e contribuição de melhoria,
decorrente de obras públicas
(A)
apenas a União.
(B)
apenas a União e os Estados e o Distrito Federal.
(C)
apenas os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
(D)
apenas a União e os Municípios.
(E)
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

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

(B)
(C)
(D)

(E)

tratando-se de mandato eletivo federal,
estadual ou distrital, ficará afastado de seu
cargo, emprego ou função.

II.

investido no mandato de Prefeito, será
afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.

III.

investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração do cargo
eletivo, e, não havendo compatibilidade,
será aplicada a norma do inciso anterior.

IV.

em qualquer caso que exija o afastamento
para o exercício de mandato eletivo, seu
tempo de serviço será contado para todos
os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.

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

QUESTÃO 34

QUESTÃO 32

(A)

I.

Nos termos do art. 37 da Constituição Federal,
assinale a alternativa INCORRETA.
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.
É garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.
O direito de greve será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei complementar.
É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público.
Somente por lei específica poderá ser criada autarquia
e autorizada a instituição de empresa pública, de

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

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do art. 41 da Constituição Federal, são
estáveis após ________ de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público.
três anos
dois anos
um ano
seis meses
cinco anos

QUESTÃO 35
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o art. 55 da
Lei 8.666/93, são cláusulas necessárias em todo
contrato as que estabeleçam, dentre outras:

I.
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o objeto e seus elementos característicos.

Cargo: Advogado

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

II.

o regime de execução ou a forma de
fornecimento.

III.

as garantias oferecidas para assegurar sua
plena execução, quando exigidas.

IV.

os casos de rescisão.

QUESTÃO 37

(A)

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

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

QUESTÃO 36
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas de acordo com o art. 22 da Lei
8.666/93.

I.

Concorrência é a modalidade de licitação
entre quaisquer interessados que, na
fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos
de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objeto.

II.

Tomada de preços é a modalidade de
licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até
o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas, observada a necessária
qualificação.

III.

IV.

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

Nos termos do art. 7º da Constituição Federal, são
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição
social, EXCETO
seguro-desemprego, em caso de desemprego
involuntário.
fundo de garantia do tempo de serviço.
piso salarial proporcional à extensão e à complexidade
do trabalho.
irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo.
remuneração do trabalho noturno igual à do diurno.

QUESTÃO 38
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
Nos termos do art. 7º da Constituição Federal, é
proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de _________ e de qualquer trabalho a
menores de _________ anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de _________ anos.
(A)
vinte e um / dezoito / dezesseis
(B)
dezesseis / quatorze / doze
(C)
dezesseis / dezoito / quatorze
(D)
dezoito / dezesseis / quatorze
(E)
dezoito / quatorze / dezesseis
QUESTÃO 39

(A)

Convite 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.

(B)

(C)

(D)
(E)

Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima
de 45 (quarenta e cinco) dias.

Nos termos do art. 114 da Constituição Federal é
INCORRETO afirmar que
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as
ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração
pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as
ações sobre representação sindical, entre sindicatos,
entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores.
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as
ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho.
frustrada a negociação coletiva, as partes não poderão
eleger árbitros.
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.

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

QUESTÃO 40

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

QUESTÃO 44

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do art. 115 da Constituição Federal,
os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se
de, no mínimo, ______ juízes, recrutados, quando
possível, na respectiva região, e nomeados pelo
Presidente da República dentre brasileiros com
mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos.
onze
quinze
sete
nove
vinte e um

(A)

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 41
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do art. 37 do Código Civil, _______
depois de passada em julgado a sentença que
concede a abertura da sucessão provisória,
poderão os interessados requerer a sucessão
definitiva e o levantamento das cauções prestadas.
(A)
dez anos.
(B)
vinte anos.
(C)
quinze anos.
(D)
cinco anos.
(E)
um ano.

(E)

QUESTÃO 45

(A)
(B)

(C)

QUESTÃO 42

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

No tocante aos negócios jurídicos no Direito Civil,
assinale a alternativa INCORRETA.
No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não
valer sem instrumento público, este é da substância
do ato.
O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias
ou os usos o autorizarem, e não for necessária a
declaração de vontade expressa.
Nas declarações de vontade se atenderá mais ao
sentido literal da linguagem do que à intenção nelas
consubstanciada.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração.
Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia
interpretam-se estritamente.

(D)

(E)

(B)
(C)

(D)
(E)

No tocante aos contratos no Direito Civil, é
INCORRETO afirmar que
a liberdade de contratar será exercida em razão e nos
limites da função social do contrato.
os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé.
quando houver no contrato de adesão cláusulas
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a
interpretação mais favorável ao aderente.
nos contratos de adesão, não são nulas as cláusulas
que estipulem a renúncia antecipada do aderente a
direito resultante da natureza do negócio.
é lícito às partes estipular contratos atípicos,
observadas as normas gerais fixadas do Código Civil.

QUESTÃO 46
No tocante à resposta do réu no Processo Civil, é
INCORRETO afirmar que
(A)
compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria
de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com
que impugna o pedido do autor, e especificando as
provas que pretende produzir.
(B)
o réu poderá oferecer, no prazo de 10 (dez) dias, em
petição escrita, dirigida ao juiz da causa, contestação,
exceção e reconvenção.
(C)
se o autor desistir da ação quanto a algum réu
ainda não citado, o prazo para a resposta correrá do
despacho que deferir a desistência.
(D)
a contestação e a exceção serão oferecidas
simultaneamente,
em
peças
autônomas;
a
reconvenção será processada em apenso aos autos
principais.
(E)
há coisa julgada, quando se repete ação, que está em
curso; há litispendência, quando se repete ação que já
foi decidida por sentença, de que não caiba recurso.

QUESTÃO 43

(A)

No tocante às obrigações no Direito Civil, é
INCORRETO afirmar que
a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios
dela embora não mencionados, salvo se o contrário
resultar do título ou das circunstâncias do caso.
deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado,
poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a
coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu.
sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o
equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se
acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso,
indenização das perdas e danos.
se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá
este pelo equivalente, mais perdas e danos.
os frutos percebidos são do credor, cabendo ao
devedor os pendentes.

No tocante à prescrição no Direito Civil, assinale a
alternativa correta.
A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de
jurisdição, pela parte a quem aproveita.
A exceção não prescreve no mesmo prazo em que a
pretensão.
A renúncia da prescrição só pode ser tácita, e só valerá,
sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a
prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se
presume de fatos do interessado, incompatíveis com a
prescrição.
Os prazos de prescrição podem ser alterados por
acordo das partes.
A prescrição iniciada contra uma pessoa não continua
a correr contra o seu sucessor.

QUESTÃO 47

(A)
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No tocante aos recursos no Processo Civil, é
INCORRETO afirmar que
o recurso extraordinário e o recurso especial impedem
a execução da sentença.
Cargo: Advogado

(B)
(C)

(D)

(E)

o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.
cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de
interdependência entre o seu interesse de intervir e a
relação jurídica submetida à apreciação judicial.
o Ministério Público tem legitimidade para recorrer
assim no processo em que é parte, como naqueles
em que oficiou como fiscal da lei.
o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência
do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 48

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o disposto no Código de Processo
Civil, sobre o Processo de Execução, assinale a
alternativa INCORRETA.
O credor ressarcirá ao devedor os danos que este
sofreu, quando a sentença, passada em julgado,
declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação,
que deu lugar à execução.
Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a
condição ou termo, o credor não poderá executar a
sentença sem provar que se realizou a condição ou
que ocorreu o termo.
É lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular
várias execuções, ainda que fundadas em títulos
diferentes, desde que para todas elas seja competente
o juiz e idêntica a forma do processo.
Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber
ao devedor, este será citado para exercer a opção e
realizar a prestação dentro em 3 (três) dias, se outro
prazo não Ihe foi determinado em lei, no contrato, ou
na sentença.
Sempre que, para efetivar a execução, for necessário
o emprego da força policial, o juiz a requisitará.

(E)

parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam
quais forem as funções que exerça.
cabe mandado de segurança contra os atos de
gestão comercial praticados pelos administradores de
empresas públicas, de sociedade de economia mista
e de concessionárias de serviço público.
quando o direito ameaçado ou violado couber a várias
pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado
de segurança.
considerar-se-á federal a autoridade coatora se as
consequências de ordem patrimonial do ato contra o
qual se requer o mandado houverem de ser suportadas
pela União ou entidade por ela controlada.
o titular de direito líquido e certo decorrente de direito,
em condições idênticas, de terceiro poderá impetrar
mandado de segurança a favor do direito originário,
se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (trinta) dias,
quando notificado judicialmente.

QUESTÃO 49

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

No tocante ao processo cautelar no Processo
Civil, é correto afirmar que
o procedimento cautelar só pode ser instaurado
no curso do processo principal e deste é sempre
dependente.
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.
via de regra, determinará o juiz medidas cautelares
sem a audiência das partes.
interposto o recurso, a medida cautelar não será
requerida diretamente ao tribunal.
as medidas cautelares serão requeridas ao juiz da
causa; e, quando preparatórias, ao juiz competente
para conhecer da ação principal.

QUESTÃO 50

(A)

No tocante ao mandado de segurança, é
INCORRETO afirmar que
conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
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Cargo: Advogado

