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PROVA OBJETIVA  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

Língua Portuguesa 

 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto a seguir. 

 

Radiologia: o que há de novo 

 

 A radiologia, assim como diversas outras áreas da 

medicina, evolui ano a ano, mês a mês, pesquisa após 

pesquisa. 

 Por meio da Ressonância Magnética Funcional 

(FMRI), investigadores identificaram anormalidades nos 

cérebros de crianças com déficit de atenção / hiperatividade 

(TDAH), que podem servir como um biomarcador para a 

desordem, de acordo com um estudo divulgado durante o 

RSNA (Radiological Society of North America), em Chicago 

(EUA). 

 O TDAH é uma das doenças mais comuns na 

infância. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde 

Mental, não há um único teste capaz de diagnosticar uma 

criança com o transtorno. "Diagnosticar o TDAH é muito 

difícil por causa de sua grande variedade de sintomas 

comportamentais", disse o pesquisador Li Xiaobo, Ph.D., 

professor assistente de radiologia no Albert Einstein College 

of Medicine, em Nova York. 

 "Estabelecer um biomarcador de imagem confiável 

do TDAH seria uma grande contribuição para o campo", 

completa. 

 Os pesquisadores submeteram 18 crianças com o 

transtorno (faixa etária de 9 a 15 anos) ao FMRI. Para cada 

participante, a ressonância produziu um mapa de ativação 

cerebral que revelou quais regiões do cérebro se tornaram 

ativadas enquanto a criança realizava determinada tarefa. 

Os pesquisadores então compararam os mapas cerebrais da 

ativação nos dois grupos. 

 Em comparação ao grupo de controle normal, as 

crianças com TDAH mostraram atividade funcional anormal 

em várias regiões do cérebro envolvidas no processamento 

de informações e atenção visual. Os pesquisadores também 

descobriram que a comunicação entre regiões do cérebro, 

durante o processamento visual, foi interrompida nas 

crianças com ADHD. "O que isso nos diz é que as crianças 

com TDAH utilizam diferentes vias de funcionamento do 

cérebro para processar as informações", disse Li. 

 Outra descoberta surpreendente é a de que a 

restrição de calorias melhora a função cardíaca em 

pacientes obesos e diabéticos. 

 A dieta de baixa caloria elimina a dependência de 

insulina e melhora a função cardíaca de pacientes obesos 

com diabetes tipo 2, segundo um estudo apresentado 

durante o Radiological Society of North America (RSNA). "É 

impressionante ver como uma intervenção relativamente 

simples de uma dieta baixa em calorias efetivamente cura a 

diabetes mellitus tipo 2", disse o principal autor do estudo, 

Sebastiaan Hammer, MD, Ph.D., do Departamento de 

Radiologia da Leiden University Medical Center, na Holanda. 

 Usando ressonância magnética cardíaca, os 

pesquisadores analisaram a função cardíaca e a gordura 

pericárdica em 15 pacientes, incluindo sete homens e oito 

mulheres com diabetes tipo 2, antes e após quatro meses de 

uma dieta composta de 500 calorias diárias. Mudanças no 

índice de massa corporal (IMC) também foram avaliadas. 

 Os resultados mostraram que a restrição calórica 

resultou em uma redução no IMC de 35,3 para 27,5 em 

quatro meses. A gordura do pericárdio diminuiu de 39 

mililitros (ml) para 31 ml. Hammer salientou que estes 

resultados sublinham a importância de incluir estratégias de 

imagem nesses tipos de regimes terapêuticos. 

 

(http://saudebusiness.com/noticias/13-novidades-cientificas-sobre-

radiologia/) 

 

 

QUESTÃO 1  

Sobre o texto como um todo, pode-se afirmar corretamente 

que é: 

 

(A) literário, o que se pode notar pelo excesso de figuras de 

linguagem utilizadas, especialmente a metáfora e a 

metonímia, além de muitas hipérboles. 

(B) impessoal e direto; a clareza na transmissão de 

informações e a objetividade na maneira de escrever 

são características comuns nesse tipo de texto, que tem 

como principal função apresentar resultados de estudos 

científicos. 

(C) uma resenha de texto científico, embora apresente 

muitas marcas de pessoalidade e subjetividade, o que é 

incomum nesse tipo textual. 

(D) um texto injuntivo, pois apresenta o imperativo como 

principal modo na construção das orações e, além disso, 

estabelece, ao longo de todo o texto, marcas de diálogo 

com o leitor. 

(E) claramente, um texto instrucional, tanto que apresenta, 

com detalhamento, o passo a passo do diagnóstico de 

TDAH e de Diabetes associado a obesidade. 
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QUESTÃO 2  

Releia, agora, o primeiro parágrafo do texto. 

 

"A radiologia, assim como diversas outras áreas da 

medicina, evolui ano a ano, mês a mês, pesquisa após 

pesquisa." 

 

Sobre ele, analise as afirmativas e assinale a alternativa que 

apresente apenas informações corretas. 

 

(A) Nas expressões "ano a ano" e "mês a mês" deveria 

haver sinal indicativo de crase. 

(B) Nas expressões "ano a ano" e "mês a mês" o "a" é um 

artigo; por isso, não poderia ser substituído por "após", 

como aparece em "pesquisa após pesquisa". 

(C) Todas as vírgulas presentes no trecho foram utilizadas 

pela mesma razão: isolar apostos. 

(D) As palavras "áreas", "mês" e "após" são, todas, 

acentuadas pela mesma regra. 

(E) O "a" em "ano a ano" e em "mês a mês" é preposição e 

aparece, corretamente, sem marcação com sinal 

indicativo de crase. 

 

 

QUESTÃO 3  

Assinale a alternativa em que haja uma análise correta de 

palavras, expressões ou trechos de "De acordo com o 

Instituto Nacional de Saúde Mental, não há um único teste 

capaz de diagnosticar uma criança com o transtorno.". 

 

(A) "não" – advérbio de negação e complemento verbal 

direto. 

(B) "há" – verbo transitivo direto, cujo sujeito é "teste". 

(C) "uma criança" – complemento verbal direto de 

"diagnosticar". 

(D) "com o transtorno" – complemento verbal indireto, 

precedido da preposição "com". 

(E) "transtorno" – adjetivo que atua como predicativo do 

sujeito "uma criança". 

 

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa em que os dois primeiros períodos do 

sexto parágrafo tenham sido reescritos sem desvios em 

relação à Norma Culta e sem alteração significativa de 

sentido. 
 

(A) Na comparação com o grupo de controle normal, as 

crianças com TDAH mostraram atividade funcional 

anormal em diversas regiões do cérebro envolvidas no 

processamento de informações e na atenção visual. Os 

pesquisadores descobriram, ainda, que a comunicação 

entre regiões do cérebro, durante o processamento 

visual, foi interrompida nas crianças com ADHD. 

(B) Em comparação, àquele grupo de controle, normal as 

crianças com TDAH, mostraram atividade funcional 

anormal em várias regiões do cérebro envolvidas no 

processamento de informações e atenção visual. Os 

pesquisadores, também descobriram que a 

comunicação entre regiões do cérebro durante o 

processamento visual, foi interrompida nas crianças 

com ADHD. 

(C) Se comparadas, ao grupo de controle normal, às 

crianças com TDAH mostraram atividade funcional 

disfuncional em várias regiões do cérebro envolvidas no 

processamento, de informações e atenção visual. Os 

pesquisadores descobriram inclusive que a 

comunicação entre regiões do cérebro, durante o 

processamento visual, foi interrompida em crianças 

com ADHD. 

(D) Quando comparadas com o grupo de controle normal as 

crianças, com TDAH mostraram atividades funcionais 

anormais em inúmeras regiões do cérebro, envolvidas 

no processamento da informações e atenção visual. Os 

pesquisadores, descobriram em outra pesquisa que a 

comunicação entre regiões do cérebro, durante o 

processamento visual, foi interrompida naquelas. 

(E) Em comparação ao grupo de controle normal, crianças 

com TDAH demonstraram atividade funcional desigual 

em diversificadas regiões, do cérebro envolvidas no 

processamento de informações e atenção visual. Os 

pesquisadores também descobriram que a comunicação 

entre áreas cerebrais, durante o processamento visual, 

foi interrompida nestas crianças. 

 

 

QUESTÃO 5 

No trecho "Usando ressonância magnética cardíaca, os 

pesquisadores analisaram a função cardíaca e a gordura 

pericárdica em 15 pacientes, incluindo sete homens e oito 

mulheres com diabetes tipo 2": 

 

(A) o particípio "usando", forma nominal comum em 

orações subordinadas adverbiais, indica tempo ou 

condição. 

(B) a palavra "cardíaca" está acentuada por apresentar um 

hiato com a letra "i" isolada em uma sílaba, mesma 

regra que justifica a acentuação de "ísquio". 

(C) a palavra "pericárdica" é formada por hibridismo, já que 

o radical "peri" vem do latim, enquanto "cardio" é 

grego. 

(D) os numerais cardinais "sete" e "oito" não causam 

problemas de concordância nominal, já que não 

poderiam ser flexionados em gênero e número para 

concordar com "homens" e "mulheres". 

(E) "os pesquisadores" é agente da passiva da oração em 

que aparece, que está organizada na voz passiva 

analítica. 
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Para responder às questões de 6 a 10, leia os quadrinhos a seguir.  

 

 
 

(www.meusnervos.com.br) 

 

QUESTÃO 6 

Apesar de apresentar alguns termos típicos da linguagem 

médica, os quadrinhos, quando considerados 

contextualmente, e analisando-se linguagens verbal e não 

verbal, podem ser compreendidos por leigos. Neles, nota-se 

que: 

 

(A) o paciente não tem noção da real situação de sua 

saúde, considerando que "pneumonia" seria, dentro de 

sua realidade, um dos piores dentre os diagnósticos 

imagináveis. 

(B) o paciente imagina que tem uma pneumonia, o que 

aponta, de maneira crítica e indireta, para os riscos de 

pesquisas sobre doenças na internet. 

(C) médico e paciente estão, ambos, equivocados em seus 

diagnósticos hipotéticos, pois o aparelho de raio-X, que 

aparece ao fundo, está quebrado. 

(D) faz-se uma crítica à incapacidade de médicos e 

pacientes de se entenderem mutuamente, já que 

médicos não compreendem a linguagem coloquial e 

pacientes jamais entendem qualquer termo técnico da 

área de saúde. 

(E) faz-se um elogio à capacidade diagnóstica do médico 

que lê o exame, bem como à qualidade técnica da 

aparelhagem utilizada para a realização de quaisquer 

exames no Brasil. 

 

 

QUESTÃO 7 

Em "associada a um discreto derrame pleural" (primeiro 

quadrinho): 

 

(A) deveria haver sinal indicativo de crase, por se tratar da 

junção de um artigo com uma preposição. 

(B) deveria haver sinal indicativo de crase, por se tratar de 

uma locução adverbial feminina. 

(C) deveria haver sinal indicativo de crase, porque a palavra 

"associada" exige o uso de preposição. 

(D) o uso do sinal indicativo de crase é facultativo. 

(E) não poderia haver sinal indicativo de crase, já que o "a", 

nesse caso, é apenas e simplesmente uma preposição. 
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QUESTÃO 8 

Sobre a forma verbal "olha", que abre o primeiro quadrinho, 

analise as afirmativas. 

 

I. É a terceira pessoa do singular do presente do 

indicativo, no contexto em que aparece. 
 

II. É de um verbo da primeira conjugação. 
 

III. Não indica, semanticamente, no contexto em que 

aparece, o simples ato de "olhar para algo". 
 

IV. Mostra que o paciente também é da área da radiologia, 

tanto que o médico pretende confirmar o diagnóstico 

com ele. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) nenhuma das afirmativas 

(B) somente uma das afirmativas. 

(C) somente duas das afirmativas. 

(D) somente três das afirmativas. 

(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 9 

O termo que mais adequadamente substituiria a palavra 

"discreto", no primeiro quadrinho, dentre as opções a 

seguir, seria: 
 

(A) "representativo". 

(B) "pequeno". 

(C) "nítido". 

(D) "extenso". 

(E) "prejudicial". 

 

QUESTÃO 10 

Observe o texto do segundo quadrinho: 
 

"Que alívio! Eu tava morrendo de medo de ser pneumonia!" 

 

Sobre ele, analise as seguintes análises: 

 

I. A linguagem é absolutamente formal e segue, sem 

nenhum pequeno desvio, a norma culta da língua. 

II. A expressão "morrendo de medo" traduz um exagero 

por parte do personagem que representa o paciente; 

exagero esse comum na linguagem cotidiana. 

III. A palavra "alívio" recebe acento pela mesma razão de o 

receber "sério". 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, somente. 

(B) I e II, somente. 

(C) I e III, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) III, somente. 

Ética no Serviço Público 

 

QUESTÃO 11 
Além das empresas (públicas ou privadas), o código de ética 
pode ser desenvolvido por instituições, organizações não 
governamentais, categorias profissionais, partidos políticos e 
demais grupos que desejam orientar e explicitar sua postura 
social. Pode-se afirmar que é defeso ao profissional:  
 
I. Informar e orientar o público acerca da situação real da 

empresa a que presta serviços. 
II. Comunicar o público, por escrito, sobre as 

circunstâncias de interesse para seus negócios, 
sugerindo as melhores soluções e apontando 
alternativas. 

III. Participar de eventos promovidos pelas entidades de 
classe, sob suas expensas ou quando subvencionados os 
custos referentes ao acontecimento. 

IV. Sugerir, incitar ou induzir divulgação de textos de 
publicidade que revertam em propaganda pessoal de 
seu nome, valores ou atividades, salvo se em exercício 
de qualquer cargo ou missão, em nome da classe, da 
profissão ou de entidades ou órgãos públicos. 

 
Pode-se afirmar que: 

 
(A) todas são verdadeiras. 
(B) somente uma é verdadeira. 
(C) somente duas são verdadeiras. 
(D) somente três são verdadeiras. 
(E) todas são falsas. 

 

QUESTÃO 12 

O Código de Ética é um documento que dita e regula as 
normas que gerem o funcionamento de determinada 
empresa ou organização, bem como o comportamento de 
seus funcionários e membros. É dever do profissional:  
 
I. exercer a profissão com zelo, apatia e honestidade, 

defendendo direitos, bens e interesses de clientes, 
instituições e sociedades sem abdicar de sua dignidade, 
prerrogativas e independência profissional, atuando 
como empregado, funcionário público ou profissional 
liberal; 

II. assinar trabalhos ou quaisquer documentos 
consumados por terceiros ou elaborados por leigos, 
quando requerido pelos responsáveis da organização a 
que serve, ainda que alheios à sua orientação, 
supervisão e fiscalização; 

III. conservar dependência na orientação técnica de 
serviços e em órgãos que lhe forem atribuídos. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) nenhuma das afirmativas. 
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QUESTÃO 13 
Considerando as disposições legais previstas no Decreto nº 
1.171/94 (Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal), no tocante às Comissões 
de Ética, leia as seguintes afirmativas. 
 
I. Deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada 

de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do 
servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, mormente em órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal. 

 
II. À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos 

encarregados da execução do quadro de carreira dos 
servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o 
efeito de instruir e fundamentar promoções e para 
todos os demais procedimentos próprios da carreira do 
servidor público. 

 
III. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de 

Ética é a de repreensão por escrito e sua 
fundamentação constará do respectivo parecer, firmado 
por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 

 
 

QUESTÃO 14 

O Decreto nº 1.171/94 elenca os deveres fundamentais do 
servidor público, dentre os quais estão: 
 
I. exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e 

rendimento, pondo fim ou não a situações 
procrastinatórias. O não atendimento a esse dever 
acarreta dano moral ao patrimônio; 

 
II. fazer uso de informações privilegiadas obtidas no 

âmbito interno de seu serviço, em beneficio próprio, de 
amigos ou de terceiros e da sociedade; 

 
III. abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 

poder ou autoridade com finalidade estranha ao 
interesse público, mesmo que observando as 
formalidades legais e não cometendo qualquer violação 
expressa à lei. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) nenhuma das afirmativas. 
 

 

QUESTÃO 15 

Com base no Decreto nº 1.171/94, que estabelece as regras 

deontológicas que devem nortear a conduta dos servidores 

públicos, analise as seguintes afirmativas. 

 

I. A moralidade da Administração Pública não se limita à 

distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da 

ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio 

entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor 

público, é que poderá consolidar a lubricidade do ato 

administrativo. 

 

II. Salvo os casos de segurança nacional ou interesse 

superior da Administração Pública somente, a serem 

preservados em processo previamente declarado 

sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer 

ato administrativo constitui requisito de eficácia e 

moralidade, ensejando sua omissão comprometimento 

ético contra o bem comum, imputável a quem o negar. 

 

III. A remuneração do servidor público é custeada pelos 

tributos pagos diretamente pelo Estado, e por isso se 

exige, como contrapartida, que a moralidade 

administrativa se integre no Direito, como elemento 

indissociável de sua aplicação, erigindo-se, como 

consequência, em fator da finalidade e da razoabilidade. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) duas das afirmativas, somente. 

(E) nenhuma das afirmativas. 
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Legislação 

 

QUESTÃO 16 
Sob o prisma do Decreto nº 92.790/86, que regulamenta a 
Lei nº 7.394/85 (que regula o exercício da profissão de 
Técnico em Radiologia), analise as seguintes afirmativas. 
  
I. As Escolas Técnicas de Radiologia só poderão ser 

reconhecidas se apresentarem condicõ̧es de instalacã̧o 
satisfatórias e corpo docente de reconhecida 
idoneidade profissional, sob a orientacã̧o de Fiśico 
Tecnólogo, Médico Especialista e Técnico em 
Radiologia. 

 

II. A admissão à primeira série da Escola Técnica de 
Radiologia dependerá de aprovacã̧o em exame de 
sanidade e capacidade fiśica, o qual incluirá, 
obrigatoriamente, o exame hematológico. 

 

III. Salvo decisão médica em contrário, não poderão ser 
admitidas em servico̧s de terapia de rádio nem de 
rádom as pessoas de pele seca, com tendência a 
fissuras, e com verrugas, assim como as de baixa 
acuidade visual não corrigiv́el pelo uso de lentes. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 17 

Considerando as regras do Decreto nº 92.790/86 (que 
regulamenta a Lei nº 7.394/85), leia as seguintes afirmativas. 
 
I. São Técnicos em Radiologia os profissionais de Raios X 

que executam as seguintes técnicas:  radiológicas, no 
setor de diagnóstico; radioterápicas, no setor de 
terapia; radioisotópicas, no setor de radioisótopos; 
industriais, no setor industrial; e de medicina nuclear. 

 

II. Aos portadores de certificado de conclusão de 1º e 2º 
graus, ou equivalente, que possuam formação 
profissional por intermédio de Escola Técnica de 
Radiologia, com o mínimo de dois anos de duração, é 
permitido o exercício da profissão de Técnico em 
Radiologia. 

 

III. Os centros de estágio serão constituídos pelos serviços 
de saúde e de pesquisa física, que ofereçam condições 
essenciais à prática da profissão na especialidade 
requerida. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 

QUESTÃO 18 
Com relação aos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos 
em Radiologia, conforme disposto no Decreto nº 92.790/86, 
considere as seguintes afirmativas. 
 
I. Os Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em 

Radiologia, criados pela Lei nº 7.394/85, constituem, em 
seu conjunto, uma autarquia, sendo cada um deles 
dotado de personalidade jurídica de Direito Público ou 
Privado, com patrimônio próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção e funcionamento 
custeado por recursos da União. 

 
II. Os Conselhos Regionais terão sede nas Capitais dos 

Estados, nos Territórios e no Distrito Federal. A 
jurisdição de um Conselho Regional poderá abranger 
mais de um Estado, se as conveniências assim o 
indicarem. 

 
III. O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

compor-se-á de nove membros, eleitos juntamente com 
outros tantos suplentes, todos de nacionalidade 
brasileira. A duração dos mandatos dos membros do 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia será de 
três anos. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 

 

QUESTÃO 19 

Segundo os preceitos estabelecidos no Decreto nº 
92.790/86, analise as seguintes afirmativas. 
 
I. Instalar os Conselhos Regionais de Técnicos em 

Radiologia, definindo sede e jurisdição, bem como 
promovendo a eleição de seus membros e lhes dando 
posse, é uma das atribuições do Conselho Nacional. 

 
II. A diretoria do Conselho Nacional de Técnico de 

Radiologia será composta de presidente, vice-
presidente, secretário geral e tesoureiro. 

 
III. Um terço das anuidades cobradas pelos Conselhos 

Regionais; um terço da taxa de expedição das carteiras 
profissionais; e um terço das multas aplicadas pelos 
Conselhos Regionais constituem parte da renda do 
Conselho Nacional. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 20 

Analise as seguintes afirmativas, considerando-as as 
diretrizes previstas no Decreto nº 92.790/86. 
 
I. A eleição para o primeiro Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia será promovida pela Federação 
das Associações dos Técnicos em Radiologia dos Estados 
do Brasil. A eleição é efetuada por processo que 
permita o exercício do voto a todos os profissionais 
inscritos, sem que lhes seja necessário o afastamento 
de seu local de trabalho. 

 
II. Enquanto não for elaborado e aprovado, pelo Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia, o código de ética 
profissional, vigorará o Código de Ética do Técnico em 
Radiologia, elaborado e aprovado, por unanimidade, na 
Assembleia Geral Ordinária da Federação das 
Associações dos Técnicos em Radiologia dos Estados do 
Brasil, em 10 de julho de 1971. 

 
III. Os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia 

compor-se-ão de sete membros, eleitos juntamente 
com outros tantos suplentes, todos de nacionalidade 
brasileira. Os Conselhos Regionais de Técnicos em 
Radiologia serão organizados à semelhança do Conselho 
Nacional. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 
 
 

QUESTÃO 21 

De acordo com o Decreto nº 92.790/86, no que diz respeito 
às eleições, julgue as afirmativas. 
 
I. O voto é pessoal e obrigatório em toda eleição, salvo 

doença ou ausência comprovadas plenamente. E as 
deliberações serão tomadas por maioria de votos dos 
presentes. 

 
II. Os radiologistas que se encontrem fora da sede das 

eleições por ocasião destas poderão dão seu voto em 
dupla sobrecarta, opaca, fechada e remetida pelo 
correio, sob registro, por ofício com firma reconhecida, 
ao Presidente do Conselho Regional. 

 
III. As eleições serão anunciadas no órgão oficial e em 

jornal de grande circulação, com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) duas das afirmativas, somente. 
(E) todas as afirmativas. 

QUESTÃO 22 

Assinale a alternativa que não está em consonância com as 

atribuições dos Conselhos Regionais, estabelecidas pelo 

Decreto nº 92.790/86. 

 

(A) Conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à 

ética profissional, impondo as penalidades que 

couberem. 

(B) Elaborar a proposta de seu regimento interno, 

submetendo-a à aprovação do Conselho Nacional. 

(C) Publicar, a cada seis meses, relatórios de seus 

trabalhos para apreciação do Conselho Nacional. 

(D) Velar pela conservação da honra e da independência 

do Conselho e pelo livre-exercício legal dos direitos dos 

radiologistas. 

(E) Promover, por todos os meios ao seu alcance, o 

perfeito desempenho técnico e moral da profissão e o 

prestígio e bom conceito da Radiologia, e dos 

profissionais que a exerçam. 

 

QUESTÃO 23 

Sobre as penas disciplinares e recursos, previstos no Decreto 

nº 92.790/86, leia as afirmativas. 

 

I. Entre as penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos 

Regionais aos seus membros está a de suspensão do 

exercício profissional por até 60 (sessenta) dias. 

 

II. Em matéria disciplinar, o Conselho Regional deliberará 

de ofício. 

 

III. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, para 

o Conselho Nacional. Além desse recurso, não caberá 

qualquer outro de natureza administrativa. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) duas das afirmativas, somente. 

(E) todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 24 

A Resolução CONTER nº 16/14 prevê que o registro 

profissional deverá ser requerido por escrito, junto aos 

Conselhos Regionais competentes, mediante solicitação de 

inscrição do interessado, acompanhada de determinados 

documentos, para a inscrição provisória. Sobre o assunto, 

julgue os itens verdadeiros (V) ou falsos (F).  

 

(...) Declaração de curso médio ou técnico e histórico escolar 

emitido por instituição de ensino, assinados pelo Diretor da 

instituição em conjunto com o Secretário da Escola, em 

cópias autenticadas. 

 

(...) Comprovante de conclusão de estágio, relatório 

assinado pelo preceptor, termo de convênio entre as 

instituições, cedente e concedente, nos termos da Lei nº 

11.788/08, em cópia autenticada. 

 

(...) Cópia da CTPS (páginas: foto, qualificação civil, contrato 

de trabalho e alterações) em cópias autenticadas; e cópia da 

inscrição PIS/PASEP. 

 

(...) Título eleitoral em cópia autenticada; e certidão de 

nascimento ou casamento em cópia autenticada. 

 

Pode-se afirmar que: 

 

(A) todos são verdadeiros. 

(B) somente um é verdadeiro. 

(C) somente dois são verdadeiros. 

(D) somente três são verdadeiros. 

(E) todos são falsos. 

 

QUESTÃO 25 
Quanto ao conteúdo disposto na Resolução nº 16/14, que 
regulamenta e normativa a inscrição de Técnicos e 
Tecnólogos em Radiologia no sistema CONTER/CRTRs, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Quanto ao direito de registro nos Conselhos Regionais 

de Radiologia, não serão aceitos os cursos técnicos e 
médio que tenham sido concluídos simultaneamente. 

(B) O prazo para processamento do pedido de inscrição não 
poderá exceder a 45 dias.  

(C) Para a inscrição definitiva dos Técnicos, nos Conselhos 
de Radiologia, em cumprimento à Lei nº 11.788/2008, 
não é mais exigido comprovante de conclusão de 
estágio na área. 

(D) As inscrições provisórias terão validade por prazo 
determinado de 120 dias, prorrogáveis por igual 
período, uma única vez; prazo em que o inscrito deverá 
apresentar o diploma do curso e requerer a inscrição 
definitiva, sob pena de suspensão do registro. 

(E) Não há recolhimento de taxa para pedido de inscrição 
provisória nos Conselhos de Radiologia. 

 

QUESTÃO 26 

Conforme disposto no Decreto nº 92.790/86, são penas 

disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos seus 

membros: 

 

I. advertência pública; 

 

II. censura confidencial em aviso reservado; 

 

III. censura pública, em Diário Oficial e em Boletim do 

Sindicato dos Técnicos em Radiologia; 

 

IV. cassação do exercício profissional, ad referendum, do 

Conselho Nacional. 

 

Pode-se afirmar que: 

 

(A) todas estão corretas. 

(B) somente uma está correta. 

(C) somente duas estão corretas. 

(D) somente três estão corretas. 

(E) todas estão incorretas. 

 

 

QUESTÃO 27 

Leia as seguintes afirmativas, referentes ao Código de Ética 

dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. 

 

I. Na relação com os colegas é defeso ao Tecnólogo, 

Técnico e Auxiliar de Radiologia posicionar-se 

contrariamente a movimentos reivindicatórios da 

categoria com a finalidade de obter vantagens. 

 

II. No contexto da relação com alunos e estagiários, é 

vedado ao Tecnólogo e Técnico em Radiologia, quando 

na função de Diretor de Instituição de Ensino, 

Coordenador de Curso ou Supervisor de Estágio, 

disponibilizar campo de estágio em instituições que não 

tenham SATR – Supervisor das Aplicações das Técnicas 

Radiológicas. 

 

III. No contexto da relação com alunos e estagiários, é 

dever do Tecnólogo e/ou Técnico em Radiologia assumir 

a devida responsabilidade no acompanhamento e na 

orientação de estagiários, quando na função de 

orientador, supervisor de estágios ou preceptor. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) duas das afirmativas, somente. 

(E) todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 28 

O Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas 

também estabelece normas para as relações desses 

profissionais com outros profissionais e com os serviços 

empregadores. Sobre elas, analise as seguintes afirmativas. 

 

I. Na relação com outros profissionais, o Tecnólogo, o 

Técnico e o Auxiliar de Radiologia se obrigam a prestar 

depoimento, compromissado com a verdade, em 

processo administrativo ou judicial sobre fatos que 

envolvam seus colegas e de que tenham conhecimento 

em razão de ambiente profissional. 

 

II. Na relação com os serviços empregadores, o Tecnólogo 

ou Técnico em Radiologia deverão abster-se junto aos 

clientes/pacientes de fazer crítica aos serviços 

hospitalares, assistenciais, e a outros profissionais, 

devendo encaminhá-la, por escrito, à consideração das 

autoridades competentes. 

 

III. Na relação com os serviços empregadores, o Tecnólogo 

e o Técnico em Radiologia têm o dever de apontar 

falhas nos regulamentos e nas normas da instituição em 

que trabalhem, quando os julgar indignos do exercício 

da profissão ou prejudiciais aos clientes, devendo, 

nesses casos, levá-las ao conhecimento da Direção da 

Instituição e à Comissão de Educação do Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) duas das afirmativas, somente. 

(E) todas as afirmativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir clientes 
ou seus exames e fotografias em anúncios profissionais ou 
na divulgação de assuntos radiológicos em programas de 
rádio, televisão ou cinema, e em artigos, entrevistas ou 
reportagens em jornais, revistas, congressos, simpósios e 
aulas, ou outras publicações legais, salvo se autorizado pelo 
cliente/paciente ou responsável, constitui infração ética. 
Excetua-se o caráter de infração em alguns casos. Qual(is) 
dos listados a seguir? 
 
I. Notificação compulsória da doença. 

 

II. Perícia radiológica nos seus exatos limites. 
 

III. Estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais 
inscritos. 

 

IV. Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. 
 
Pode-se afirmar que: 
 
(A) todos estão corretos. 
(B) somente um está correto. 
(C) somente dois estão corretos. 
(D) somente três estão corretos. 
(E) todos estão incorretos. 

 

QUESTÃO 30 

Sobre a observância e a aplicação do Código de Ética e as 

penalidades nele previstas, considere as seguintes 

afirmativas. 

 

I. O profissional Tecnólogo, Técnico ou Auxiliar que em 

decorrência de processo ético-disciplinar, transitado em 

julgado, venha a ter cassado o exercício da atividade 

profissional, poderá ter acolhida nova inscrição no 

Sistema CONTER/CRTRs, caso obtenha nova diplomação 

e após um período de 2 (dois) anos. 

 

II. Salvo nos casos de manifesta gravidade, que exijam 

aplicação imediata das penalidades mais severas, a 

imposição obedecerá à graduação, conforme a 

reincidência. Considera-se de manifesta gravidade, por 

exemplo, exercer atividade privativa de outras 

profissões regulamentadas. 

 

III. São circunstâncias que podem atenuar a pena: não ter 

sido antes condenado por infração ética; e ter reparado 

ou minorado o dano. Avalia-se a gravidade pela 

extensão do dano e por suas consequências. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, somente. 

(B) II, somente. 

(C) III, somente. 

(D) duas das afirmativas, somente. 

(E) todas as afirmativas. 



│ CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO Nº 01/2017 – CONTER/CRTRs                                                                                                                                                Aplicação: 2017 │ 
 

 

 
 

CONTER/CRTRs                                ADVOGADO                        11 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 
Sobre os atos administrativos e o processo administrativo 

(Lei nº 9.784/99), assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a 

pedido do interessado. 

(B) A edição de atos de caráter normativo, assim como a 

decisão de recursos administrativos, não podem ser 

objetos de delegação. 

(C) Os atos administrativos que decidam recurso 

administrativo devem ser motivados, com indicação 

dos fatos e dos fundamentos de direito. 

(D) A administração pode convalidar atos administrativos 

que apresentem defeitos sanáveis, desde que não 

acarretem lesão ao interesse público ou prejuízo a 

terceiros. 

(E) A motivação das decisões em processo administrativo 

deve ser clara e explícita, não se admitindo a 

fundamentação por remissão a atos do processo. 

 

 

QUESTÃO 32 

Com relação à lei de improbidade administrativa, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

(A) A referida lei será aplicada, no que couber, àquele que, 

mesmo não sendo agente público, concorra para a 

prática do ato de improbidade ou dele se beneficie. 

(B) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 

público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 

cominações da lei de improbidade até o limite do valor 

da herança. 

(C) Qualquer pessoa pode representar à autoridade 

administrativa competente para que seja instaurada 

investigação destinada a apurar a prática de ato de 

improbidade. 

(D) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 

omissão, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. O 

ressarcimento integral não será exigido, entretanto, 

quando o prejuízo for causado sem dolo. 

(E) Constitui ato de improbidade que atenta contra os 

princípios da administração pública o fato de negar 

publicidade aos atos oficiais. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 33 

Considere situação hipotética em que a Administração 

Pública edita ato administrativo permitindo que o indivíduo 

exerça atividade proibida, como a autorização para 

menores em local vedado à sua presença – ato eivado de 

vício de legalidade, portanto. Assinale a alternativa correta, 

com relação à forma de extinção do ato administrativo. 

 

(A) Anulação. 

(B) Revogação. 

(C) Caducidade. 

(D) Cassação. 

(E) Extinção subjetiva. 

 

 

QUESTÃO 34 

Com relação ao Controle de Constitucionalidade, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O controle de constitucionalidade preventivo será 

exercido exclusivamente pelo Congresso Nacional por 

meio de Comissões de Constituição e Justiça. 

(B) Mesmo com prévia declaração de 

inconstitucionalidade da lei pelo Pleno do STF, os 

tribunais locais devem obedecer à cláusula de reserva 

de plenário no exercício de controle de difuso. 

(C) O controle preventivo não pode ser realizado pelo 

Poder Judiciário. Deve ser feito apenas pelos Poderes 

Executivo e Legislativo durante a fase de elaboração da 

lei. 

(D) Órgão fracionário de Tribunal não pode declarar a 

inconstitucionalidade de lei, mas pode afastar a sua 

incidência, sem violar a cláusula de reserva de plenário. 

(E) Nos termos da jurisprudência do STF, não há 

necessidade de pedido das partes para que haja o 

descolamento do incidente de inconstitucionalidade 

para o Pleno do tribunal. 
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QUESTÃO 35 

Sobre o Conselho Nacional de Justiça, analise as afirmativas 
a seguir. 
 
I. O Conselho Nacional de Justiça pode rever, de ofício ou 

mediante provocação, os processos disciplinares de 
juízes e membros de tribunais julgados há menos de 
um ano. 

 

II. Compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário 
e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. 

 

III. O Conselho Nacional de Justiça tem em sua 
composição dois advogados, indicados pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

IV. Compete ao Conselho Nacional de Justiça, entre outras 
atribuições, apreciar a legalidade dos atos 
administrativos e jurisdicionais praticados por 
membros do Poder Judiciário, podendo desconstituí-
los para exato cumprimento da lei. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

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

QUESTÃO 36 

Nos termos da Constituição, os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, nos casos de crime de responsabilidade, 
serão julgados pelo(a): 
 

(A) Conselho Nacional de Justiça. 
(B) Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
(C) Câmara dos Deputados. 
(D) Senado Federal. 
(E) Superior Tribunal de Justiça. 
 

QUESTÃO 37 

Quanto às provas no Processo do Trabalho, assinale a 
alternativa que está em consonância com a Consolidação 
das Leis Trabalhistas. 
 
(A) Admite-se o testemunho de surdo-mudo por meio de 

intérprete nomeado pela parte pela interessada no 
depoimento, ficando as custas do intérprete a cargo da 
defensoria pública. 

(B) Nos termos da CLT, o parentesco até o quarto grau civil 
não prestará compromisso como testemunha no 
processo do trabalho. 

(C) O depoimento das testemunhas que não souberem 
falar a língua nacional será feito por meio de intérprete 
nomeado pelas partes. 

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

(E) Cada uma das partes, no procedimento ordinário e nos 
casos de inquérito para apuração de falta grave, não 
poderá indicar mais de três testemunhas. 

QUESTÃO 38 

Sobre as partes e procuradores no processo do Trabalho, 

analise as afirmativas a seguir. 

 

I. De acordo com entendimento sumulado, o jus 

postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, 

não alcança os recursos de competência do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

 

II. Em razão do princípio do jus postulandi na justiça do 

trabalho, não é necessário advogado para que a parte 

ingresse com ação cautelar ou mandado de segurança. 

 

III. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será 

feita por seus representantes legais e, na falta destes, 

pelo Ministério Público do Trabalho, pelo sindicato, 

pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado 

em juízo. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I e III, somente. 

(B) II e III, somente. 

(C) III, somente. 

(D) I, somente. 

(E) nenhuma. 

 

QUESTÃO 39 

De acordo com entendimento sumulado do TST (Súmula 

158), da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, em ação 

rescisória, é cabível: 

 

(A) Agravo Regimental para o TRT. 

(B) Recurso Especial para o STJ. 

(C) Recurso Extraordinário para o STF. 

(D) Recurso Ordinário para o TST. 

(E) Recurso de Revista para o TRT. 
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QUESTÃO 40 

De acordo com a Constituição Federal, a seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. Com relação ao tema, analise as 

afirmativas a seguir. 

 

I. A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, mediante 

recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de 

contribuições sociais mencionadas na Constituição. 

 

II. A proposta de orçamento da seguridade social será 

elaborada de forma integrada pelos órgãos 

responsáveis pela saúde, pela previdência social e pela 

assistência social, tendo em vista as metas e 

prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de 

seus recursos. 

 

III. Compete ao Poder Público organizar a seguridade 

social, com base nos objetivos constitucionalmente 

estabelecidos, tais como seletividade e distributividade 

na prestação dos benefícios e serviços. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I e II, somente. 

(B) I e III, somente.  

(C) II e III, somente. 

(D) III, somente. 

(E) todas. 

 

 

 

QUESTÃO 41 

Os estrangeiros no Brasil podem receber atendimento da 

seguridade social, segundo o princípio da: 

 

(A) legalidade. 

(B) irredutibilidade do valor dos benefícios. 

(C) equidade na forma de participação no custeio. 

(D) universalidade da seguridade social. 

(E) diversidade da base de financiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 42 

Considerando as normas constitucionais sobre o Regime 

Geral de Previdência, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) Nenhum benefício que substitua o salário de 

contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado 

terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 

(B) A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas 

terá por base a média dos valores dos proventos ao 

longo do ano. 

(C) É assegurado o reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 

conforme critérios definidos em lei. 

(D) Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, 

serão incorporados ao salário para efeito de 

contribuição previdenciária e consequente repercussão 

em benefícios, nos casos e na forma da lei. 

(E) Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem 

recíproca do tempo de contribuição na administração 

pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese 

em que os diversos regimes de previdência social se 

compensarão financeiramente, segundo critérios 

estabelecidos em lei. 

 

 

 

QUESTÃO 43 

Sobre o pagamento, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) O credor não é obrigado a receber prestação diversa da 

inicialmente prevista (prestação que lhe é devida), 

ainda que mais valiosa. 

(B) Nos termos da lei, o pagamento feito de boa-fé ao 

credor putativo é válido, ainda provado depois que não 

era credor. 

(C) O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu 

próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que 

pagar, mas não se sub-roga nos direitos do credor. 

(D) O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento 

ou oposição do devedor, obriga a reembolsar aquele 

que pagou, mesmo nas hipóteses em que o devedor 

tinha meios para ilidir a ação. 

(E) O pagamento reiteradamente feito em outro local faz 

presumir renúncia do credor relativamente ao previsto 

no contrato. 
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QUESTÃO 44 

Considerando o disposto no Código Civil sobre os bens, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os materiais provisoriamente separados de um prédio, 

para nele se reempregarem, perdem o caráter de bens 

imóveis. 

(B) Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou 

acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do 

proprietário, possuidor ou detentor. 

(C) As energias que tenham valor econômico e os direitos 

pessoais de caráter patrimonial são considerados bens 

imóveis para efeitos legais. 

(D) Os edifícios destinados a serviço ou estabelecimento 

da administração federal são bens públicos de uso 

comum e não estão sujeitos a prescrição aquisitiva. 

(E) De acordo com o Código Civil, os bens dominicais são 

inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação. 

 

 

QUESTÃO 45 

Tem domicílio necessário: 

 

I. O servidor público. 

II. O militar. 

III. O incapaz. 

IV. O Curador. 

 

Estão corretas as hipóteses: 

 

(A) I, somente. 

(B) II e III, somente. 

(C) III e IV, somente. 

(D) I, II e III, somente. 

(E) todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 46 

Considerando o disposto no Código de Processo Civil sobre 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

analise as afirmativas a seguir. 

 

I. O incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica será instaurado a pedido da parte ou do 

Ministério Público, quando lhe couber intervir no 

processo. 

 

II. O incidente de desconsideração é cabível em todas as 

fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo 

extrajudicial. 

 

III. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica 

será citado para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis no prazo de 15 dias. 

 

IV. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou 

a oneração de bens, havida em fraude de execução, 

será ineficaz em relação ao requerente. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) I e II, somente. 

(B) II e III, somente. 

(C) I, II e IV, somente. 

(D) I, II e III, somente. 

(E) todas. 

 

 

QUESTÃO 47 

Sobre a tutela provisória, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. 

(B) A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência 

de processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada. 

(C) A decisão que concede a tutela antecipada, requerida 

em caráter antecedente, faz coisa julgada e só pode ser 

revista por meio de ação rescisória.  

(D) A tutela de evidência pode ser concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de 

dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando 

ficar caracterizado o abuso de direito de defesa.  

(E) Nos termos do Código de Processo Civil, a tutela 

provisória requerida em caráter incidental independe 

do pagamento de custas. 
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QUESTÃO 48 

Com relação à formação, suspensão e extinção do 

processo, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Considera-se proposta a ação quando a petição inicial 

for despachada pelo Juiz, com determinação de citação 

do Réu. 

(B) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a extinção do processo, por abandono da causa 

pelo autor, depende de requerimento do réu.  

(C) Durante a suspensão do processo o Juiz pode 

determinar a realização de atos urgentes a fim de 

evitar dano irreparável, mesmo nos casos de arguição 

de impedimento e de suspeição. 

(D) O atual Código de Processo Civil admite suspensão do 

processo pela convenção das partes, desde que 

observe o prazo máximo de 1 (um) ano. 

(E) O processo será extinto sem resolução de mérito 

quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, 

sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. 

 

 

QUESTÃO 49 

Relativamente aos crimes praticados por particular contra a 

administração pública, analise as afirmativas a seguir. 

 

I. A configuração do crime de corrupção ativa pressupõe, 

necessariamente, a coexistência do delito de corrupção 

passiva. 

 

II. Configura-se o crime de resistência quando o agente, 

para evitar cumprimento de reintegração de posse, 

lança pedras contra o oficial de justiça que está 

cumprindo o mandado.  

 

III. Nos termos da jurisprudência, os crimes de resistência 

e desacato admitem modalidade culposa. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) II, somente. 

(B) I e II, somente. 

(C) II e III, somente 

(D) I e III, somente. 

(E) nenhuma. 

 

 

QUESTÃO 50 

A conduta de “patrocinar, direta ou indiretamente, 

interesse privado perante a administração pública, valendo-

se da qualidade de funcionário”, caracteriza o crime de: 

 

(A) concussão. 

(B) prevaricação. 

(C) advocacia administrativa. 

(D) condescendência criminosa. 

(E) abandono da função. 

 

ESPAÇO PARA RASCUNHO 
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PROVA DISCURSIVA 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 

transcreva o texto para a respectiva folha de texto definitivo, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de 

texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 120 linhas será desconsiderado. Também será 

desconsiderado o texto que não for escrito na respectiva folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe 

um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter nenhuma palavra ou 

marca que identifique o candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora 

nesse espaço acarretará a anulação do texto. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. O espaço para rascunho neste 

caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

  

 

 

 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) resolveu contratar uma empresa 

prestadora de serviços de arquitetura para confeccionar projeto de reforma de sua sede. Para tanto, 

fez publicar edital de licitação. Após o processo de licitação, o objeto do contrato foi adjudicado e 

foram formulados os projetos básico e executivo. Iniciou-se a segunda licitação para a contratação 

do empreendimento na sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, os serviços e as 

instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até sua entrega ao contratante 

em condições de entrada em operação. Essa segunda licitação foi vencida pela mesma empresa. 

Durante a execução da obra, o CONTER determinou que fossem construídos também um 

estacionamento e um jardim externo, com acréscimo não superior a 50% do valor inicial do contrato 

da obra. Além disso, foi verificado aumento superveniente da carga tributária, motivo pelo qual a 

empresa requereu revisão do valor do contrato.  

 

 
 
Como advogado do CONTER, redija um parecer jurídico, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) modalidades de licitação possíveis na contratação de serviços de arquitetura; 

b) conceito de projeto básico e executivo; 

c) regime de execução da obra; 

possibilidade de acréscimo de 50% do valor inicial do contrato da obra para a construção de estacionamento e jardim 

externo; e 

possibilidade de revisão do contrato pelo aumento da carga tributária. 
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FOLHA 1 - Espaço para rascunho (uso opcional)  
 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   
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FOLHA 2 - Espaço para rascunho (uso opcional)  
 

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   

51   

52   

53   

54   

55   

56   

57   

58   

59   

60   

61   

62   

63   

64   

65   

66   

67   

68   

69   

70   

71   

72   

73   

74   

75   

76   

77   

78   

79   

80   
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FOLHA 3 - Espaço para rascunho (uso opcional)  
 

81   

82   

83   

84   

85   

86   

87   

88   

89   

90   

91   

92   

93   

94   

95   

96   

97   

98   

99   

100   

101   

102   

103   

104   

105   

106   

107   

108   

109   

110   

111   

112   

113   

114   

115   

116   

117   

118   

119   

120   
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