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restrição, achando que esse tipo de ciência é feito a caixa
de Pandora.
Mas essa atitude é ingênua. Não é a ciência que cria o
bem ou o mal. A ciência cria conhecimento. Quem cria o
bem ou o mal somos nós, a partir das escolhas que fazemos.

LÍNGUA PORTUGUESA

A ciência, o bem e o mal

Disponível
em
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/09/1348909-a-ciencia-o-bem-e-o-mal.shtml. Acesso 24 nov
2013.

Marcelo Gleiser

Em 1818, com apenas 21 anos, Mary Shelley publicou
o grande clássico da literatura gótica, “Frankenstein ou
o Prometeu Moderno”. O romance conta a história de um
doutor genial e enlouquecido, que queria usar a ciência
de ponta de sua época, a relação entre a eletricidade e a
atividade muscular, para trazer mortos de volta à vida.
Duas décadas antes, Luigi Galvani havia demonstrado
que a eletricidade produzia movimentos em músculos
mortos, no caso em pernas de rãs. Se vida é movimento, e
se eletricidade pode causá-lo, por que não juntar os dois e
tentar a ressuscitação por meio da ciência e não da religião,
transformando a implausibilidade do sobrenatural em um
mero fato científico?
Todos sabem como termina a história, tragicamente.
A “criatura” exige uma companheira de seu criador,
espelhando Adão pedindo uma companheira a Deus.
Horrorizado com sua própria criação, Victor Frankenstein
recusou. Não queria iniciar uma raça de monstros, mais
poderosos do que os humanos, que pudesse nos extinguir.
O romance examina a questão dos limites éticos da
ciência: será que cientistas podem ter liberdade total em
suas atividades? Ou será que existem certos temas que são
tabu, que devem ser bloqueados, limitando as pesquisas
dos cientistas? Em caso afirmativo, que limites são esses?
Quem os determina?
Essas são questões centrais da relação entre a ética e
a ciência. Existem inúmeras complicações: como definir
quais assuntos não devem ser alvo de pesquisa? Dou um
exemplo: será que devemos tratar a velhice como doença?
Se sim, e se conseguíssemos uma “cura” ou, ao menos,
um prolongamento substancial da longevidade, quem teria
direito a tal? Se a “cura” fosse cara, apenas uma pequena
fração da sociedade teria acesso a ela. Nesse caso,
criaríamos uma divisão artificial, na qual os que pudessem
viveriam mais. E como lidar com a perda? Se uns vivem
mais que outros, os que vivem mais veriam seus amigos
e familiares perecerem. Será que isso é uma melhoria na
qualidade de vida? Talvez, mas só se fosse igualmente
distribuída pela população, e não apenas a parte dela.
Outro exemplo é a clonagem humana. Qual o propósito
de tal feito? Se um casal não pode ter filhos, existem outros
métodos bem mais razoáveis. Por outro lado, a clonagem
pode estar relacionada com a questão da longevidade e,
em princípio ao menos, até da imortalidade. Imagine que
nosso corpo e nossa memória possam ser reproduzidos
indefinidamente; com isso, poderíamos viver por um tempo
indefinido. No momento, não sabemos se isso é possível,
pois não temos ideia de como armazenar memórias e passálas adiante. Mas a ciência cria caminhos inesperados, e
dizer “nunca” é arriscado.
Toquei apenas em dois exemplos, mas o ponto é óbvio:
existem áreas de atuação científica que estão diretamente
relacionadas com escolhas éticas. O impulso inicial da
maioria das pessoas é apoiar algum tipo de censura ou

QUESTÃO 01

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

De acordo com o autor do texto,
os cientistas devem ter total liberdade para empregar
seus conhecimentos.
a ciência vai contra os princípios religiosos ao tentar
prolongar a vida humana.
algumas áreas da atuação científica estão relacionadas
com escolhas éticas.
a imortalidade por meio da clonagem é uma técnica
consagrada, porém polêmica.
a qualidade de vida tem como pressuposto básico a
longevidade e o bem estar.

QUESTÃO 02

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

“Se vida é movimento, e se eletricidade pode causálo, por que não juntar os dois e tentar a ressuscitação
por meio da ciência e não da religião, transformando
a implausibilidade do sobrenatural em um mero fato
científico?”. A expressão destacada estabelece, no
contexto, uma relação semântica de
consecução.
causa.
consequência.
conclusão.
contraste.

QUESTÃO 03

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

O sinal indicativo de crase em “...trazer mortos de
volta à vida.” ocorre porque se trata de expressão de
base nominal feminina cuja função sintática é a de
complemento nominal.
adjunto adverbial.
objeto direto.
objeto indireto.
adjunto adnominal.

QUESTÃO 04
Em “Não queria iniciar uma raça de monstros, mais
poderosos do que os humanos, que pudesse nos
extinguir.”, o pronome destacado funciona como
(A)
complemento nominal.
(B)
objeto direto.
(C)
objeto indireto.
(D)
adjunto adnominal.
(E)
sujeito.
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QUESTÃO 05

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

Em “Todos sabem como termina a história,
tragicamente.”, a expressão destacada indica
meio
tempo.
fim.
modo.
condição.

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

QUESTÃO 06

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

Assinale a alternativa que apresenta a substituição
correta da expressão em destaque.
“...é apoiar algum tipo de censura...” (apoiar-lhe)
“Não é a ciência que cria o bem...” (cria-o)
“...pedindo uma companheira a Deus.” (pedindo-o)
“...definir quais assuntos...” (definir-lhes)
“...cientistas podem ter liberdade total...” (tê-la)

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

Gauss foi um matemático que viveu de 1777 a 1855.
Conta-se que Gauss, quando tinha aproximadamente
9 anos de idade, surpreendeu seu professor. O
professor, querendo manter silêncio na sala de aula
por longo tempo, pediu aos alunos que somassem
todos os números inteiros de 1 a 100, isto é, “1+2+3+...
+ 98+99+100”. Em poucos minutos, Gauss deu a
resposta correta com o seguinte raciocínio: escreveu
“1+2+3+... + 98+99+100”. Em seguida, inverteu a
série: “100+99+98+... + 3+2+1”. A seguir, somou termo
a termo, obtendo “101+101+101+...+101+101+101”.
Verificou que ficou com 100 parcelas de 101, ou
seja, “100 x 101 = 10100”. Como usou duas vezes
a sequência de 1 a 100, cada parcela de 101 entrou
duas vezes na soma. Então, dividiu o total, ou seja,
“10100 / 2 = 5050”. Assim, em poucos minutos, deu a
resposta correta surpreendendo o professor.

Em “Se a “cura” fosse cara, apenas uma pequena
fração da sociedade teria acesso a ela.”, a expressão
em destaque funciona como
objeto direto.
adjunto adnominal.
complemento nominal.
sujeito paciente.
objeto indireto.

QUESTÃO 08

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

A alternativa em que a expressão destacada NÃO
funciona como pronome demonstrativo é
“...na qual os que pudessem viveriam...”
“...pudesse nos extinguir.”
“...e passá-las adiante.”
“...teria acesso a ela.”
“...eletricidade pode causá-lo...”

Fonte: http://www.professores.uff.br/salete/gauss.htm

QUESTÃO 09

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

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

Em todas as alternativas a seguir a sequência verbal
é classificada como locução verbal, EXCETO
“havia demonstrado”.
“queria usar”.
“podem ter”.
“poderíamos viver”.
“devemos tratar”.

Considerando o raciocínio lógico de Gauss, qual é a
soma de todos os números inteiros de 1 a 200?
10100
10500
20100
30000
40200

QUESTÃO 13
Um grupo de estudos com cinco amigas fez uma
prova e a classificação foi a seguinte: Ana tirou uma
nota maior que Maria, Maria tirou uma nota maior que
Laura, Clara tirou uma nota menor que Daniela e uma
nota maior que Ana. Qual delas tirou a maior nota?
(A)
Daniela.
(B)
Ana.
(C)
Clara.
(D)
Laura.
(E)
Maria.

QUESTÃO 10

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

Uma sequência de números reais não nulos é
chamada de progressão geométrica quando cada
um de seus termos, a partir do segundo, é igual ao
produto do anterior por uma constante. Sendo assim,
observe a sequência a seguir: “4, 12, 36, 108,...”. Qual
é o 6º termo desta sequência?
324
450
567
852
972

QUESTÃO 12

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A palavra que está acentuada corretamente é
Históriar.
Memórial.
Métodico.
Própriedade.
Artifício.
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QUESTÃO 14

Qual é o número que, somado com a fração

QUESTÃO 19

resulta

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

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

3.
5.
7.
9.
11.

QUESTÃO 15

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

QUESTÃO 20

Uma secretária precisava imprimir 230 páginas de
um projeto. Quando já haviam sido impressas 161
páginas, a impressora travou. Qual é a porcentagem
de páginas que faltam ser impressas?
70%
60%
40%
30%
25%

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o Regimento
Interno da EBSERH, o Conselho Fiscal, como órgão
permanente da EBSERH, compõe-se de

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
QUESTÃO 16

(A)

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

De acordo com o seu Estatuto Social, o capital social
da EBSERH é de
propriedade da União e dos Estados.
propriedade da União integralmente.
propriedade da União e dos Municípios.
propriedade da União e de empresas do ramo da saúde.
propriedade da União, Estados e de empresas do ramo
da saúde.

A EBSERH será administrada
por um Conselho de Administração, com funções
deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará,
ainda, com um Conselho Fiscal e um Conselho
Consultivo.
por uma Diretoria Executiva, com funções deliberativas,
e por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
por uma Diretoria Fiscal e um Conselho Consultivo.
por um Conselho Fiscal e um Conselho Administrativo.
por um Conselho de Administração, com funções
deliberativas

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

I.

um membro indicado pelo Ministro de Estado
da Educação.

II.

um membro indicado pelo Ministro de Estado
da Saúde.

III.

um membro indicado pelo Ministro de Estado
da Fazenda como representante do Tesouro
Nacional.

IV.

um membro indicado pela Presidência da
República.

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

QUESTÃO 17

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

O regime de pessoal permanente da EBSERH será
o Misto.
o Estatutário.
o da Consolidação das Leis do Trabalho.
Provisório.
o Geral.

QUESTÃO 18

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA.
Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto da EBSERH.
A EBSERH fica autorizada a patrocinar entidade fechada
de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
O patrocínio de previdência privada poderá ser feito
mediante adesão à entidade fechada de previdência
privada já existente.
A partir da assinatura do contrato entre a EBSERH e
a instituição de ensino superior, a EBSERH disporá
de prazo de até 1 (um) ano para reativação de leitos e
serviços inativos por falta de pessoal.
Os Estados não poderão autorizar a criação de empresas
públicas de serviços hospitalares.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Os recursos do Fundo Nacional
de Saúde (FNS) serão alocados como

QUESTÃO 21

De acordo com a Resolução 453/2012, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas. O Conselho de Saúde será composto
I.

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

por
representantes
de
entidades,
instituições e movimentos representativos
de usuários.

II.

por
entidades
representativas
trabalhadores da área da saúde.

III.

pelo governo.

IV.

pelas
entidades
representativas
prestadores de serviços de saúde.

(C)

(D)

(E)

despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e
indireta.

II.

investimentos
previstos
em
lei
orçamentária, de iniciativa do Poder
Legislativo e aprovados pelo Congresso
Nacional.

III.

investimentos
previstos
no
Plano
Quinquenal do Ministério da Saúde.

IV.

cobertura das ações e serviços de saúde
a serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.

de

de

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

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

QUESTÃO 22

(A)
(B)

I.

De acordo com a Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.
A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada.
As instituições privadas não poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.
É vedada a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às instituições privadas com
fins lucrativos.
É permitida a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
A lei impedirá 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 vedado
todo tipo de comercialização.

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

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto 7508/2011, a descrição
geográfica da distribuição de recursos humanos
e de ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos
e o desempenho aferido a partir dos indicadores
de saúde do sistema, denomina-se
(A)
Área de Saúde.
(B)
Período de Saúde.
(C)
Mapa da Saúde.
(D)
Clima de Saúde.
(E)
Perímetro da Saúde.

QUESTÃO 23
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é
única, sendo exercida no âmbito da União, pelo
(A)
Secretário de Saúde.
(B)
Ministério da Saúde.
(C)
Conselho de Saúde.
(D)
Médico.
(E)
Enfermeiro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(D)
QUESTÃO 26

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

Em relação aos elementos das Constituições,
aquele que manifesta-se nas normas que compõem
o elenco de direitos e garantias fundamentais
restringindo a atuação dos poderes estatais,
denomina-se
elementos orgânicos.
elementos socioideológicos.
elementos de estabilização constitucional.
elementos limitativos.
elementos formais de aplicabilidade.

(E)

QUESTÃO 31

(A)

QUESTÃO 27
A Constituição Brasileira de 1988 singularizase quanto à origem, modo de elaboração e
alterabilidade, pelos seguintes critérios:
(A)
promulgada, rígida e reduzida.
(B)
promulgada, dogmática e rígida.
(C)
outorgada, sintética e reduzida.
(D)
sintética, prolixa e eclética.
(E)
outorgada, escrita e normativa.

(B)

(C)

(D)

QUESTÃO 28

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

(E)

São características do Poder Constituinte
Originário:
inicial,
autônomo,
ilimitado,
incondicionado,
permanente.
derivado, autônomo, ilimitado, incondicionado,
permanente.
inicial,
autônomo,
limitado,
incondicionado,
permanente.
derivado,
autônomo,
ilimitado,
condicionado,
permanente.
inicial, autônomo, limitado, incondicionado, provisório.

(B)
(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é da
competência exclusiva do Congresso Nacional:
resolver provisoriamente sobre tratados, acordos
ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República
a se ausentarem do País, quando a ausência exceder
a dez dias.
aprovar o estado de defesa e a intervenção federal,
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer
uma dessas medidas.
revogar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa.
mudar definitivamente sua sede.

QUESTÃO 32
O princípio que autoriza a Administração a anular
seus próprios atos quando eivados de vícios
que os tornem ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial, denomina-se
(A)
princípio da legalidade.
(B)
princípio da autotutela.
(C)
princípio da finalidade.
(D)
princípio da eficiência.
(E)
princípio da proporcionalidade.

QUESTÃO 29

(A)

prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da
lei.
A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo
e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem.
Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.

De acordo com a Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.
As associações só poderão ser compulsoriamente
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão judicial, exigindo-se, em ambos os casos, o
trânsito em julgado.
O cidadão poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado.
As
entidades
associativas,
mesmo
quando
expressamente autorizadas, não têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
Não é garantido o direito de propriedade.
A propriedade atenderá a sua função social.

QUESTÃO 33

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

O ato administrativo que contém determinações
gerais e abstratas, que não tem destinatários
determinados e que incide sobre todos os fatos ou
situações que se enquadrem nas hipóteses que
abstratamente preveem, denomina-se
atos ordinatórios.
atos negociais.
atos típicos.
atos normativos.
atos precários.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
(B)
A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais.
(C)
A prática do racismo constitui crime inafiançável e
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QUESTÃO 34

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com a Lei de Licitações, é dispensável
a licitação
para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca, devendo a comprovação de
exclusividade ser feita através de atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que
se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes.
para a contratação de serviços técnicos, de natureza
singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços
de publicidade e divulgação.
para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.
quando acudirem interessados à licitação anterior e
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas.
na contratação de instituição brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino
ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição
dedicada à recuperação social do preso, desde que
a contratada detenha inquestionável reputação éticoprofissional e não tenha fins lucrativos.

(E)

QUESTÃO 36

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa
INCORRETA.
A pessoa natural poderá ser constrangida a submeterse, com risco de vida, a tratamento médico ou à
intervenção cirúrgica.
Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos
o prenome e o sobrenome.
O nome da pessoa não pode ser empregado por
outrem em publicações ou representações que a
exponham ao desprezo público, ainda quando não
haja intenção difamatória.
Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em
propaganda comercial.
O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da
proteção que se dá ao nome.

QUESTÃO 37

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. São pessoas jurídicas de
direito público interno:

QUESTÃO 35

(A)

do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos.
O contratado não fica obrigado a aceitar os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras.

De acordo com a Lei de Licitações, em relação aos
contratos administrativos, assinale a alternativa
correta.
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até
30% (trinta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edifício
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos.
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos.
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até
50% (cinquenta por cento)  do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso, particular de reforma de
edifício ou de equipamento, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) para os seus acréscimos.
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até do
valor inicial de 50% (cinquenta por cento) atualizado

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

I.

a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios.

II.

as organizações religiosas e os partidos
políticos.

III.

as autarquias, inclusive as associações
públicas.

IV.

as demais entidades de caráter público
criadas por lei.

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

QUESTÃO 38

(A)
(B)

(C)
(D)
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De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa
INCORRETA.
São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar
natural ou artificialmente.
Consideram-se imóveis para os efeitos legais os
direitos reais sobre imóveis e as ações que os
asseguram.
Consideram-se móveis para os efeitos legais o direito
à sucessão aberta.
Não perdem o caráter de imóveis as edificações que,
separadas do solo, mas conservando a sua unidade,

Cargo: Advogado

(E)

forem removidas para outro local.
Não perdem o caráter de imóveis os materiais
provisoriamente separados de um prédio, para nele
se reempregarem.

QUESTÃO 42
De acordo com o Código de Processo Civil, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.

QUESTÃO 39

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa
correta.
Considera-se condição a cláusula que, derivando
exclusivamente da vontade das partes, subordina o
efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.
São ilícitas, em geral, todas as condições não contrárias
à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre
as condições defesas se incluem as que privarem de
todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro
arbítrio de uma das partes.
Têm-se por existentes as condições impossíveis,
quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível.
Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à
condição resolutiva, enquanto esta se não verificar,
não se terá adquirido o direito, a que ele visa.
O termo inicial suspende o exercício e a aquisição do
direito.

I.

Só é permitida, no curso do processo, a
substituição voluntária das partes nos
casos expressos em lei.

II.

A alienação da coisa ou do direito litigioso,
a título particular, por ato entre vivos, não
altera a legitimidade das partes.

III.

A parte que revogar o mandato outorgado
ao seu advogado, no mesmo ato, constituirá
outro que assuma o patrocínio da causa.

IV.

O advogado poderá, a qualquer tempo,
renunciar ao mandato, provando que
cientificou o mandante a fim de que este
nomeie substituto. Durante os 15 (quinze)
dias seguintes, o advogado continuará
a representar o mandante, desde que
necessário para Ihe evitar prejuízo.

QUESTÃO 40

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

O prazo de decadência para pleitear-se a anulação
do negócio jurídico, nos casos de erro e dolo
contados do dia em que se realizou o negócio, é de
01 ano.
02 anos.
03 anos.
04 anos.
05 anos.

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

QUESTÃO 43

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o Código de
Processo Civil, a denunciação da lide é obrigatória

QUESTÃO 41
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o Código Civil,
NÃO podem ser admitidos como testemunhas:

I.

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

os menores de dezesseis anos; os cônjuges,
os ascendentes, os descendentes e os
colaterais, até o terceiro grau de alguma das
partes, por consanguinidade, ou afinidade.

II.

aqueles
que,
por
enfermidade
ou
retardamento
mental,
não
tiverem
discernimento para a prática dos atos da
vida civil.

III.

os cegos e surdos, quando a ciência do fato
que se quer provar dependa dos sentidos
que lhes faltam.

IV.

o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o
inimigo capital das partes.

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

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

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

ao alienante, na ação em que terceiro
reivindica a coisa, cujo domínio foi
transferido à parte, a fim de que esta possa
exercer o direito que da evicção Ihe resulta.

II.

ao proprietário ou ao possuidor indireto
quando, por força de obrigação ou direito,
em casos como o do usufrutuário, do credor
pignoratício, do locatário, o réu, citado em
nome próprio, exerça a posse direta da
coisa demandada.

III.

aquele que detiver a coisa em nome alheio,
sendo-lhe demandada em nome próprio.

IV.

aquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo do que perder a demanda.

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

QUESTÃO 44

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 48

De acordo com o Código de Processo Civil, assinale
a alternativa INCORRETA.
O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo,
não se interrompendo nos feriados.
A superveniência de férias suspenderá o curso do prazo;
o que Ihe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia útil
seguinte ao termo das férias.
Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será
de 10 (dez) dias o prazo para a prática de ato processual
a cargo da parte.
Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo
justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os
prazos que este Código Ihe assina.
Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e
em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda
Pública ou o Ministério Público.

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

QUESTÃO 49

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

QUESTÃO 45

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

De acordo com o Código de Processo Civil, extinguese o processo, sem resolução de mérito quando
o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência
ou de coisa julgada.
o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor.
o réu reconhecer a procedência do pedido.
as partes transigirem.
o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição.

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o Direito Processual do Trabalho, o
prazo para a interposição do Recurso de Revista é de
5 dias.
6 dias.
8 dias.
10 dias.
15 dias.

QUESTÃO 50
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,
tornando a dívida líquida e certa, com a respectiva
homologação dos cálculos, inicia-se a execução
trabalhista. Requerida a execução, o juiz mandará
expedir mandado de citação ao executado para que
cumpra a decisão, quando se trata de pagamento em
dinheiro no prazo de
(A)
24 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.
(B)
36 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.
(C)
42 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.
(D)
48 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.
(E)
72 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.

QUESTÃO 46

(A)

A ausência continuada e injustificada do trabalhador
ao trabalho por certo lapso de tempo configura o
abandono de emprego. Presume-se o abandono
de emprego quando o empregado faltar ao serviço
continuamente por pelo menos
10 dias.
20 dias.
25 dias.
30 dias.
60 dias.

A respeito da coisa julgada, assinale a alternativa
INCORRETA.
A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem
força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
Denomina-se coisa julgada material, a eficácia, que torna
imutável e indiscutível a sentença, mas sujeita a recurso
ordinário ou extraordinário.
Não fazem coisa julgada, os motivos, ainda que
importantes para determinar o alcance da parte dispositiva
da sentença; a verdade dos fatos, estabelecida como
fundamento da sentença; a apreciação da questão
prejudicial, decidida incidentemente no processo.
É defeso à parte discutir, no curso do processo, as
questões já decididas, a cujo respeito se operou a
preclusão.
Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-seão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas,
que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à
rejeição do pedido.

QUESTÃO 47
A principal obrigação do empregado é a prestação
dos serviços contratados e, em contrapartida, seu
principal direito é o recebimento da contraprestação
pelos serviços prestados. O referido excerto
caracteriza qual requisito da relação de emprego?
(A)
Pessoalidade.
(B)
Não-eventualidade.
(C)
Onerosidade.
(D)
Subordinação.
(E)
Alteridade.
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