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NÍVEL SUPERIOR - TARDE

ADVOGADO

Inscrição

Nome do Candidato

ATENÇÃO

INSTRUÇÕES

O Caderno de questões possui 50
(cinquenta) questões objetivas,
numeradas sequencialmente, de
acordo com o exposto no quadro a
seguir:

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

			

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS

21 a 25

Conhecimentos Específicos

26 a 50

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira:
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá
conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O
candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões,
desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à
aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

pelo mundo e nos faz perceber que ele também se
interessa por nós.
Por mínima que seja, essa fonte de luz e energia
é suficiente para dar a largada e começar do zero.
Um dia depois do outro. Todos os dias em que seja
necessário.
Quando se está por baixo, muito caído, não é fácil
achar o interruptor da nossa alegria. A gente tem a
sensação de que alegria se extinguiu e com ela o
nosso desejo de transar e de viver, que costumam
ser a mesma coisa. Mas a alegria está lá - feita de
boas memórias, do amor que nos deram, do carinho
que a gente deu aos outros. Existe como presença
abstrata, mas calorosa, que nos dirige aos outros,
que nos faz olhar para fora. É isso a alegria: algo de
dentro que nos leva ao mundo e nos permite o gozo e
a reconhecimento de nós mesmos, no rosto do outro.
Empatia e simpatia. Amor.
Se a alegria vem de dentro ou de fora? De dentro,
claro. Mas seu sintoma mais bonito é nos jogar para
fora, de encontro à música e à dança do mundo, ao
encontro de nós mesmos.

LÍNGUA PORTUGUESA

[...] a alegria
Seu sintoma mais bonito é nos jogar para fora, de
encontro ao mundo e a nós mesmos
IVAN MARTINS

A alegria vem de dentro ou de fora de nós?
A pergunta me ocorre no meio de um bloco de
carnaval, enquanto berro os versos imortais de
Roberto Carlos, cantados em ritmo de samba: “Eu
quero que você me aqueça neste inverno, e que tudo
mais vá pro inferno”.
Estou contente, claro. Ao meu redor há um grupo
de amigos e uma multidão ruidosa e colorida. Ainda
assim, a resposta sobre a alegria me ilude. Meu
coração sorri em resposta a essa festa ou acha
nela apenas um eco do seu próprio e inesperado
contentamento?
Embora simples, a pergunta não é trivial. Se sou
capaz de achar em mim a alegria, a vida será uma. Se
ela precisa ser buscada fora, permanentemente, será
outra, provavelmente pior.
Penso no amor, fonte permanente de júbilo e
apreensão.
Quando ele nos é subtraído, instala-se em nós
uma tristeza sem tamanho e sem fim, que tem o rosto
de quem nos deixou. Ela vem de fora, nos é imposta
pelas circunstâncias, mas torna-se parte de nós.
Um luto encarnado. Um milhão de carnavais seriam
incapaz de iluminar a escuridão dessa noite se não
houvesse, dentro de nós, alguma fonte própria de
alegria. Nem estaríamos na rua, se não fosse por
ela. Nem nos animaríamos a ver de perto a multidão.
Ficaríamos em casa, esmagados por nossa tristeza,
remoendo os detalhes do que não mais existe. Ao
longe, ouviríamos a batucada, e ela nos pareceria
remota e alheia.
Nossa alegria existe, entretanto. Por isso somos
capazes de cantar e dançar quando o destino nos
atinge.
Nossa alegria se manifesta como força e teimosia:
ela nos põe de pé quando nem sairíamos da cama.
Ela se expõe como esperança: acreditamos que o
mundo nos trará algo melhor esta manhã; quem sabe
esta noite; domingo, talvez. Ela nos torna sensível à
beleza da mulher estranha, ao sorriso feliz do amigo,
à conversa simpática de um vizinho, aos problemas
do colega de trabalho. Nossa alegria cria interesse

Adaptado

de

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

3

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/02/dentro-de-nos-balegriab.html

01

Em “Meu coração sorri em resposta a essa festa
ou acha nela apenas um eco do seu próprio e
inesperado contentamento?”, é correto inferir
que
a dúvida do autor é em relação a não saber se
ele está realmente alegre com o fato de estar
participando de uma festa de carnaval.
a dúvida do autor, expressa pela sua pergunta,
retoma seu questionamento inicial referente à
origem da alegria.
o questionamento do autor demonstra uma certeza
a respeito da fonte de sua alegria ser externa,
sendo expressa pelo sorriso de seu coração em
resposta à festa.
o questionamento do autor é uma demonstração
de sua tristeza interna que se disfarça de alegria
em determinados momentos festivos.
o questionamento do autor demonstra a certeza de
que sua alegria é apenas uma demonstração do
contentamento que ele vive internamente.

Cargo: Advogado

QUESTÃO

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

Em “A pergunta me ocorre no meio de um bloco
de carnaval, enquanto berro os versos imortais
de Roberto Carlos...”, a segunda oração do
período exprime uma relação
de concessão com a oração anterior.
temporal de anterioridade com a oração anterior.
de conformidade com a oração anterior.
temporal de simultaneidade com a oração anterior.
temporal de posterioridade com a oração anterior.

QUESTÃO

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

(B)

(C)

(D)
(E)

(A)

(B)

(C)

(D)

04
(E)

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

Em relação ao texto, é correto afirmar que
somente por meio de inferência é possível concluir
que o questionamento inicial do texto é respondido.
não há elementos linguísticos no texto que
comprovem a resposta ao questionamento inicial
que o autor faz.
o questionamento inicial não é respondido no
decorrer do texto, propositalmente, ficando como
uma reflexão para o leitor.
no texto o autor responde explicitamente seu
questionamento inicial.
não é possível, durante a leitura, definir se o
questionamento inicial do texto é respondido.

4

08

Em “Ao longe, ouviríamos a batucada...”, a
expressão destacada indica circunstância de
ordem.
intensidade.
lugar.
tempo.
modo.

QUESTÃO

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

07

Em “Ela nos torna sensível à beleza da mulher
estranha...”, a crase foi utilizada
por causa da regência do verbo “tornar” que exige
em seu complemento o uso da preposição “a”
e pelo fato de “beleza” ser precedida por artigo
feminino “a”.
por causa da regência do verbo “tornar” que exige
em seu complemento o uso da preposição “a” e
pelo fato de “mulher estranha” ser uma expressão
feminina precedida por artigo feminino “a”.
por causa da concordância necessária entre o
termo feminino “sensível” e a expressão feminina
“beleza da mulher estranha”.
por causa da regência do nome “sensível” que
exige em seu complemento o uso da preposição “a”
e pelo fato de “mulher estranha” ser uma expressão
feminina precedida por artigo feminino “a”.
por causa da regência do nome “sensível” que
exige em seu complemento o uso da preposição
“a” e pelo fato de “beleza” vir precedido do artigo
feminino “a”.

QUESTÃO

05

06

Descontextualizada, a expressão “multidão
ruidosa” tem o mesmo significado que
“multidão
tranquila”.
barulhenta”.
apressada”.
alucinada”.
festiva”.

QUESTÃO

03

No período: “... algo de dentro que nos leva ao
mundo e nos permite o gozo e a reconhecimento
de nós mesmos, no rosto do outro.”, há uma
inadequação gramatical quanto à
concordância.
regência.
colocação pronominal.
ortografia.
pontuação.

QUESTÃO

(A)

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

Todos os termos e expressões destacados a
seguir retomam “alegria”, EXCETO
“Se ela precisa ser buscada fora, permanentemente,
será outra, provavelmente pior.
“... ela nos põe de pé quando nem sairíamos da
cama.”
“Ela vem de fora, nos é imposta pelas circunstâncias,
mas torna-se parte de nós.”
“Ela se expõe como esperança: acreditamos que o
mundo nos trará algo melhor esta manhã;”.
“Por mínima que seja, essa fonte de luz e energia é
suficiente para dar a largada e começar do zero.”

QUESTÃO

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

QUESTÃO

02

09

Em “sorriso feliz”, o termo destacado é um
advérbio.
adjetivo.
substantivo.
pronome.
verbo.

Cargo: Advogado

QUESTÃO

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

QUESTÃO

10

Dentre as figuras de estilo listadas a seguir,
em “Embora simples, a pergunta não é
trivial”, ocorre
metáfora.
comparação.
hipérbole.
elipse.
onomatopeia.

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

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

Sabe-se que, em um grupo de 500 pessoas,
400 têm dores de cabeça e 300 têm dor de
garganta ao menos uma vez por ano. Se todas
as 500 pessoas responderam sim a ao menos
uma das “dores”, o número de pessoas que
disse sim às duas é igual a
700.
200.
100.
350.
800.

QUESTÃO
QUESTÃO

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

Um programa de televisão estuda a
preferência das 200 pessoas do auditório
em relação a alguma apresentação. Sabendo
que 180 pessoas apreciam a apresentação, é
correto afirmar que, em termos percentuais,
essas pessoas representam
70%.
80%.
90%.
180%.
200%.

QUESTÃO

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

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

15

Sabendo que a proposição “João está feliz e
João passou no concurso” é falsa, é correto
afirmar que
“João não está feliz ou João não passou no
concurso”.
“João está feliz”.
“João passou no concurso”.
“Se João está feliz, então João passa”.
“Se João passa, então João está feliz”.

12

Certa pesquisa afirma que apenas 1/3
dos brasileiros entrevistados têm hábitos
alimentares saudáveis. Se a pesquisa foi feita
com um grupo de 1500 pessoas, os indivíduos
entrevistados que têm hábitos alimentares
saudáveis são
500.
1000.
100.
50.
300.

QUESTÃO

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

11

14

13

Na sequência 22, 17, 22, 17, 22, 17, ...., se
mantida a sequência, seu vigésimo termo
será
20.
440.
340.
22.
17.

5

Cargo: Advogado

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(B)

(C)

(D)

(E)

(B)

(D)

(E)

tenham interesse conflitante com a sociedade.
Poderão integrar os órgãos de administração da
EBSERH, os brasileiros residentes fora do país,
desde que com experiência profissional superior
a 15 anos.
Os integrantes dos órgãos de administração da
EBSERH poderão intervir em todos os tipos de
operação.
A atuação dos membros da sociedade civil no
Conselho Consultivo da EBSERH, por ser função
relevante, deverá ser remunerada.

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

17

Assinale a alternativa correta.
Por ser uma empresa pública, o regime de
pessoal permanente da EBSERH será o de
Estatutário.
Não podem participar dos órgãos da EBSERH os
que detenham controle ou participação relevante
no capital social de pessoa jurídica inadimplente
com a EBSERH.
Os declarados falidos ou insolventes podem
participar dos órgãos da EBSERH, uma vez que
é uma empresa que não tem fins lucrativos.
Os órgãos de administração da EBSERH
poderão ser integrados por estrangeiros, desde
que dotados de notável saber.
Os membros da Diretoria Executiva da EBSERH
deverão ter experiência profissional mínima de
5 anos em suas respectivas áreas de atuação,
comprovada por meio de documentação
pertinente.

QUESTÃO

(A)

16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH), assinale a alternativa
correta.
O capital social da EBSERH poderá ser composto
pelo patrimônio da União e por capital privado.
A EBSERH terá por finalidade, exclusivamente,
a prestação de serviço de assistência médicohospitalar, de forma gratuita.
As atividades de prestação de serviços médicohospitalar, prestadas pela EBSERH, integrarão o
Sistema de Saúde Complementar.
No desenvolvimento de suas atividades de
assistência à saúde, a EBSERH observará as
orientações da Política Nacional de Saúde, de
responsabilidade do Ministério da Saúde.
É assegurado à EBSERH o ressarcimento das
despesas com o atendimento de consumidores
e respectivos dependentes, que possuem renda
acima de 3 salários mínimos.

QUESTÃO

(A)

(C)

(D)

(E)

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale
a alternativa correta.
Os membros da Diretoria Executiva deverão ter
mais de dez anos no exercício de função ou de
efetiva atividade profissional que exija notórios
conhecimentos na área de gestão, de atenção
hospitalar e de ensino em saúde.
A Diretoria Executiva da EBSERH será composta
de até seis Diretores, nomeados pelo Presidente
da EBSERH e indicados pelo Ministro de Estado
da Saúde.
Compete à Diretoria Executiva designar e destituir
o titular da auditoria interna, após aprovação da
Controladoria Geral da União.
A
Diretoria
Executiva
reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez a cada quinze dias e,
extraordinariamente, sempre que convocada
pelo Presidente da EBSERH, deliberando com a
presença da maioria de seus membros.
O Presidente da EBSERH deverá acolher, em
todas as hipóteses, as deliberações feitas pela
maioria absoluta da Diretoria Executiva.

QUESTÃO

(A)

(B)
18

Assinale a alternativa correta.
Apesar de possuir personalidade jurídica de
direito privado, a contratação dos empregados
será feita mediante concurso público, observadas
as normas específicas editadas pelo Conselho
de Administração.
Podem participar dos órgãos da EBSERH os que

(C)

6

19

20

Quanto ao Conselho Fiscal da Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale
a alternativa correta.
O Conselho Fiscal é órgão permanente da
EBSERH e compõe-se de três membros efetivos
e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro
de Estado da Educação.
Um membro do Conselho Fiscal será indicado
pelo Ministro de Estado da Saúde e dois membros
serão indicados pelo Ministro de Estado da
Educação.
O mandato dos membros do Conselho Fiscal
será de dois anos contados a partir da data de
publicação do ato de nomeação, sendo vendada
a recondução.

Cargo: Advogado

(D)
(E)

Os membros do Conselho Fiscal sempre farão
jus a honorários mensais.
Compete ao Conselho Fiscal da EBSERH
acompanhar e avaliar periodicamente o
desempenho da EBSERH.

(D)

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Quanto ao campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa
correta.
A assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica, não faz parte do campo de atuação
do Sistema Único de Saúde.
A colaboração na proteção do meio ambiente e a
orientação alimentar não são campos de atuação
do Sistema Único de Saúde.
A vigilância nutricional e a formulação e
execução da política de sangue não são campos
de atuação do Sistema Único de Saúde.
A colaboração na proteção do meio ambiente
do trabalho está incluída no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde, não sendo esta
atribuição exclusiva do Ministério do Trabalho e
Emprego.
O incremento, em sua área de atuação, do
desenvolvimento científico e tecnológico, não
está incluído no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde.

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

21

As Comissões Intersetoriais terão a finalidade
de articular políticas e programas de interesse
para a saúde, cuja execução envolva áreas
compreendidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde.
Os Conselhos de Secretarias Municipais de
Saúde (COSEMS) são reconhecidos como
entidades que representam os entes municipais,
no âmbito estadual, para tratar de matérias
referentes à saúde, independentemente de
estarem vinculados ao Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde.

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

22

Assinale a alternativa correta.
As Comissões Permanentes de Integração
são reconhecidas como foros de negociação e
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos
operacionais do Sistema Único de Saúde.
As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite
terão por finalidade propor prioridades, métodos
e estratégias para a formação e educação
continuada dos recursos humanos do Sistema
Único de Saúde, na esfera correspondente, assim
como em relação à pesquisa e à cooperação
técnica entre as instituições.
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (CONASEMS) são
reconhecidos como entidades representativas
dos entes estaduais e municipais para tratar de
matérias referentes à saúde e declarados de
utilidade pública e de relevante função social, na
forma do regulamento.

(D)

(E)

7

23

Assinale a alternativa correta.
O Sistema Único de Saúde contará em cada
esfera de governo, sem prejuízo das funções do
Poder Legislativo, com as instâncias colegiadas
da Conferência de Saúde e do Conselho de
Saúde.
A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois
anos com representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde
nos níveis correspondentes, convocadas pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por
esta ou pelo Conselho de Saúde.
O Conselho de Saúde é órgão colegiado
composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários e atua na formulação de estratégicas e
no controle de 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.
Para os municípios receberem os recursos do
Fundo Nacional de Saúde, não é necessário que
o município crie um Conselho de Saúde.
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão
alocados como investimentos previstos no Plano
Quinquenal do Ministério da Saúde e deverão
ser repassados de forma regular e automática
aos municípios.

Cargo: Advogado

QUESTÃO

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

(B)

(C)

(D)

(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Assinale a alternativa correta.
O acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e serviços de saúde se inicia pela rede
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a
complexidade do serviço.
Não poderão ser criadas novas formas de
entrada no Sistema Único de Saúde.
Ao usuário, será assegurada a continuidade
do cuidado em saúde, somente em algumas
modalidades, nos serviços, hospitais e em outras
unidades integrantes da rede de atenção da
respectiva região.
Para assegurar ao usuário o acesso universal,
igualitário e ordenado às ações e serviços de
saúde do SUS, não caberá aos entes federativos
orientar e ordenar os fluxos das ações e dos
serviços de saúde.
As Redes de Atenção à Saúde estarão
compreendidas no âmbito de uma Região de
Saúde, ou de várias delas, em consonância
com diretrizes pactuadas nas Comissões
Intergestores.

QUESTÃO

(A)

24

QUESTÃO

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

25

A Constituição Federal de 1988 estipula uma
série de direitos e garantias fundamentais.
Em relação ao assunto, é correto afirmar que
é a todos assegurado, mediante pagamento de
taxa, o direito de petição aos Poderes Públicos
em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder.
não há previsão de nenhuma forma de pena de
morte.
o mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por associações legalmente
constituídas em defesa dos interesses de seus
associados ou de outrem.
o brasileiro naturalizado poderá ser banido
em caso de condenação por tráfico ilícito de
entorpecentes.
são inafiançáveis os crimes definidos como
hediondos, respondendo os executores e os
que, podendo evitá-los, se omitirem.

QUESTÃO

Quanto ao Planejamento da Saúde, assinale a
alternativa correta.
O planejamento da saúde é obrigatório para os
entes públicos e não será indutor de política para
a iniciativa privada.
O processo de planejamento da saúde será
ascendente e integrado, do nível local até o
federativo, ouvidos os respectivos Conselhos
de Saúde, compatibilizando-se as necessidades
das políticas de saúde com a disponibilidade de
recursos financeiros.
O Conselho Regional de Saúde estabelecerá
as diretrizes a serem observadas na elaboração
dos planos de saúde, de acordo com as
características epidemiológicas e da organização
de serviços nos entes federativos e nas Regiões
de Saúde.
No planejamento da saúde, não devem ser
considerados os serviços e as ações prestadas
pela iniciativa privada.
O planejamento da saúde no âmbito estadual
deve ser realizado de forma uniforme, a partir das
necessidades gerais do Estado, para otimizar
recursos e investimentos.

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

8

27

Sobre a composição do Conselho Nacional
do Ministério Público, é correto afirmar que
o Conselho Nacional do Ministério Público é
composto por treze membros nomeados pelo
Presidente da República para um mandato de
quatro anos.
o Senado Federal e a Câmara dos Deputados
indicam, um cada, dois cidadãos de notável
saber jurídico e reputação ilibada.
não é permitida a recondução de seus membros.
o Supremo Tribunal Federal indica dois juízes.
a escolha do Conselho Nacional do Ministério
Público deve ser aprovada pela maioria simples
do Senado Federal.

QUESTÃO

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

26

28

A Constituição Federal de 1988 determina que
Municípios de mais de 750.000 (setecentos
e cinquenta mil) habitantes e de até 900.000
(novecentos mil) habitantes observem o limite
máximo para a composição das Câmaras
Municipais de
11 (onze) Vereadores.
19 (dezenove) Vereadores.
23 (vinte e três) Vereadores.
29 (vinte e nove) Vereadores.
35 (trinta e cinco) Vereadores.

Cargo: Advogado

QUESTÃO

(D)

29

Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas. São competências do
Sistema Único de Saúde:

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

I.

executar as ações de vigilância
sanitária e epidemiológica, bem como
as de saúde do trabalhador.

II.

ordenar a formação de
humanos na área de saúde.

III.

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

(E)

recursos

IV.

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

V.

colaborar na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do
trabalho.

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

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

(D)

(E)
QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

Concorrência: 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.
Convite: modalidade em que a unidade
administrativa escolhe e convida um mínimo de
3 (três) possíveis interessados, que serão os
únicos habilitados a apresentar propostas.

30

Assinale a alternativa que apresenta o nome
e a descrição correta de uma modalidade de
licitação.
Tomada de preços: licitação entre quaisquer
interessados que, na fase de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objetivo.
Convite: licitação entre interessados cadastrados
do ramo pertinente ao seu objeto, escolhidos e
convidados em número mínimo de 2 (dois) pela
unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e
o estenderá aos demais que poderão manifestar
interesse.
Tomada de preços: 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.

Sobre os contratos da Administração Pública
normatizados pela Lei nº 8.666/93, é correto
afirmar que
a prestação de garantia nas contratações de
obras, quando exigida, não excederá a cinco
por cento do valor do contrato, ressalvado
para obras, serviços e fornecimento de grande
vulto envolvendo alta complexidade e riscos
financeiros consideráveis.
é permitido o contrato com prazo de vigência
indeterminado em casos de serviços essenciais
sem concorrência.
a declaração de nulidade do contrato
administrativo não retroagirá.
os contratos poderão ser alterados por acordo
das partes, com as devidas justificativas,
quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica
aos objetivos da Administração Pública.
não é permitida a subcontratação de partes da
obra.

QUESTÃO

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

9

31

32

A Súmula 683/13 do STF, que reafirma
legitimidade sobre o limite de idade em
concurso público pela natureza das
atribuições do cargo, é um parâmetro para
o entendimento de qual princípio do Direito
Administrativo?
Autotutela.
Presunção de legitimidade.
Isonomia.
Finalidade.
Motivação.

Cargo: Advogado

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

O trabalho do menor é protegido por lei.
Referente ao assunto, é correto afirmar que
deverá ser concedido intervalo para repouso,
não inferior a 14 (quatorze) horas, após cada
período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer
dividido em dois turnos.
é garantido ao menor aprendiz remuneração de
75% do salário mínimo vigente, computado por
horas trabalhadas.
a duração da jornada do aprendiz não excederá
quatro horas diárias.
a Carteira de Trabalho e Previdência Social
do menor analfabeto ou que não estiver
devidamente alfabetizado só será emitida pelo
prazo de um ano, mediante a apresentação
de um certificado ou atestado de matrícula e
frequência em escola primária.
a condição de aprendiz é exclusiva para menores,
dos 14 (quatorze) aos 18 (dezoito) anos.

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

(C)
(D)

(E)

As decisões do Conselho serão tomadas com a
presença de 2/3 (dois terços) de seus membros.
O presidente do Conselho Curador será eleito
por maioria simples dos membros.
É garantida, a participação no Conselho,
por representantes dos trabalhadores e dos
empregadores, sendo os representantes do
governo classificados como ouvintes sem poder
de voto.
Competirá ao Ministério do Trabalho e da
Previdência Social proporcionar ao Conselho
Curador os meios necessários ao exercício de
sua competência.

QUESTÃO

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

34

O período decorrido da gestação à
amamentação é protegido pelas leis
trabalhistas. Referente ao assunto, é
INCORRETO afirmar que
o início do afastamento do emprego poderá
ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do
parto e a ocorrência deste.
a confirmação do estado de gravidez advindo no
curso de aviso prévio indenizado não garante
estabilidade provisória.
a CF/88 garante cento e vinte dias de licença à
gestante.
em caso de morte da genitora o cônjuge ou
companheiro empregado tem direito a gozo
do período restante a que teria direito a mãe,
exceto no caso de falecimento do filho ou de seu
abandono.
a mulher terá direito a dois descansos especiais,
de meia hora cada um, para amamentar o próprio
filho até que este complete 6 (seis) meses de
idade.

QUESTÃO

(A)

(B)

33

Todo empregado tem direito a férias anuais
sem prejuízo da remuneração. O trabalhador
com 14 (quatorze) faltas injustificadas no ano
terá direito a
30 (trinta) dias corridos de férias.
24 (vinte e quatro) dias corridos de férias.
20 (vinte) dias corridos de férias.
16 (dezesseis) dias corridos de férias.
2 (dois) dias corridos de férias.

QUESTÃO

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

(E)

35

(A)
(B)

10

37

Com base no Código de Processo Civil,
assinale a alternativa correta sobre o
Ministério Público intervindo como fiscal da
lei nos processos.
O Ministério Público terá vista dos autos antes
das partes.
O Ministério Público não deverá ser intimado por
todos os atos do processo.
O Ministério Público não poderá produzir prova
em audiência.
O Ministério Público, quando a lei considerar
obrigatória a sua intervenção, deverá ter a sua
devida intimação promovida pela parte, sob pena
de nulidade do processo.
o órgão do Ministério Público nunca será
civilmente responsável no exercício de suas
funções.

QUESTÃO

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) é regido por normas e diretrizes
estabelecidas por um Conselho Curador. Em
relação ao assunto, assinale a alternativa
correta.
Uma reunião extraordinária poderá ser
convocada pelo presidente do Conselho ou por
requerimento de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) dos membros.

36

38

O salário mínimo deve ser capaz de atender as
necessidades vitais básicas do trabalhador
e de sua família. A Constituição Federal de
1988, dentre os itens apresentados a seguir,
entende por necessidades vitais básicas,
EXCETO
Previdência Social.
lazer.

Cargo: Advogado

(C)
(D)
(E)

dignidade.
transporte.
educação.

QUESTÃO

(A)
QUESTÃO

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

Presidir as audiências de conciliação nos
dissídios coletivos trabalhistas compete,
privativamente,
aos juízes do trabalho.
aos Presidentes da Junta de Conciliação e
Julgamento.
aos Presidentes dos Tribunais Regionais do
Trabalho.
aos membros do Tribunal Superior do Trabalho.
ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

(B)

(C)
(D)

(E)

(B)

(C)
(D)
(E)

No Direito Civil, o prazo de prescrição de
quatro anos se refere à pretensão
dos profissionais liberais em geral, contado o
prazo da conclusão dos serviços, da cessação
dos respectivos contratos ou mandato.
dos fornecedores de víveres destinados a
consumo no próprio estabelecimento, para o
pagamento dos alimentos.
do ressarcimento de enriquecimento sem causa.
relativa à tutela, a contar da data da aprovação
das contas.
de reparação civil.

QUESTÃO

40

Em relação ao rito sumaríssimo na Justiça do
Trabalho para dissídios individuais, é correto
afirmar que
o autor está incumbido de fornecer a correta
indicação do nome e endereço do reclamado
para a citação.
o valor da reclamação não pode exceder a 30
(trinta) vezes o salário mínimo vigente na data do
ajuizamento da reclamação.
a Administração Pública autárquica pode ser
parte.
a Administração Pública fundacional pode ser
parte.
o pedido deverá ser certo ou determinado e
caberá ao juiz indicar o valor correspondente.

QUESTÃO

(A)

39

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

41

(D)

As provas são a fonte e a base do processo
trabalhista, e
cada uma das partes pode indicar até 5 (cinco)
testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito.
a testemunha que for parente até o terceiro
grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer
das partes não prestará compromisso, e seu
depoimento valerá como simples informação.
só serão aceitos documentos originais ou
autenticados.
em caso de necessidade de intérprete para
testemunha que não souber falar a língua
nacional a nomeação será feita pelo juiz e os
custos serão arcados pelo Tribunal.
as testemunhas inquiridas pelo juiz não mais
poderão ser reinquiridas.

(E)

11

43

O Direito Civil enumera as diferentes classes
de bens. Uma edificação que pode ser
separada do solo e transportada para outro
local, conservando sua unidade, pode ser
considerada
um bem móvel.
um bem imóvel.
um bem fungível.
um bem reciprocamente considerado.
um bem divisível.

QUESTÃO

(A)
(B)
(C)

42

44

A incapacidade civil para os menores NÃO
cessará
pelo casamento.
pelo exercício de emprego público efetivo.
pela colação de grau em curso de ensino
superior.
pela existência de relação de emprego, desde
que, em função dele, o menor com dezesseis
anos completos tenha economia própria.
por sentença do juiz, ouvido o tutor,
independentemente da idade do menor.

Cargo: Advogado

QUESTÃO

QUESTÃO

45

Analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas.
Em caso de desaparecimento de uma pessoa
do seu domicílio, sem que haja notícias,
ocorre que
I.

a abertura da sucessão provisória
pode ser requerida após um ano da
arrecadação dos bens do ausente que
não deixou representante ou curador.

II.

a abertura da sucessão provisória
pode ser requerida após dois anos da
arrecadação dos bens do ausente que
deixou representante ou curador.

III.

IV.

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

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

No que se refere à produção de prova
testemunhal no Direito Civil, NÃO são
inquiridos em sua residência, ou onde
exercem sua função,
os ministros do Tribunal de Contas da União.
os deputados estaduais.
os vereadores.
os desembargadores dos Tribunais de Justiça.
os conselheiros dos Tribunais de Contas dos
Estados.

QUESTÃO

quando o ausente contar com oitenta
anos de idade pode-se requerer
sucessão definitiva quando as últimas
notícias dele datarem de três anos.

(A)
(B)

caso o ausente nos dez anos
seguintes à abertura da sucessão
definitiva regresse este haverá só os
bens existentes no estado em que o
acharem, os sub-rogados em seu lugar,
ou o preço que os herdeiros e demais
interessados houverem recebido pelos
bens alienados depois daquele tempo.

(C)

(D)

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

QUESTÃO

(A)

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

(E)

É causa que impede a prescrição de ato
jurídico:
quando é contra os ausentes do País em serviço
público da União, dos Estados ou dos Municípios.
o protesto cambial.
qualquer ato inequívoco extrajudicial que importe
reconhecimento do direito pelo devedor.
apresentação do título de crédito em juízo de
inventário ou em concurso de credores.
despacho do juiz, mesmo incompetente, que
ordenar a citação, se o interessado a promover
no prazo e na forma da lei processual.

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

12

48

Todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, são hábeis para
provar a verdade dos fatos, em que se funda
a ação ou a defesa. Sobre o tema, assinale a
alternativa correta.
Os fatos em cujo favor milita presunção legal de
existência ou de veracidade dependem de prova.
As partes podem convencionar sobre a
distribuição do ônus da prova, mesmo em se
tratando de seus direitos indisponíveis.
O juiz não poderá ex-officio determinar que a
parte prove o teor e a vigência de direito municipal
por ela alegado.
Sempre que uma das partes requerer a juntada
de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu
respeito, a outra parte, no prazo de 5 (cinco)
dias.
No caso de inspeção judicial, as partes têm
sempre direito a assistir à inspeção, mas não
devem fazer observações, mesmo que as
mesmas reputem de interesse para a causa.

QUESTÃO

46

47

49

A medida cautelar que tem lugar quando
o devedor, que tem domicílio, ausenta-se
furtivamente é
sequestro.
arresto.
busca e apreensão.
arrolamento de bens.
protesto.

Cargo: Advogado

QUESTÃO

50

Sobre a sentença no Direito Processual Civil,
analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta as corretas.

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

I.

Após publicada, o juiz não poderá
alterar a sentença de ofício.

II.

A sentença arbitral é um título executivo
judicial.

III.

Quando a sentença não determinar
o valor devido, procede-se à sua
liquidação.

IV.

A sentença publicada poderá ser
alterada por meio de embargos de
declaração.

V.

É defeso, na liquidação, discutir de
novo a lide ou modificar a sentença
que a julgou.

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

