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SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 
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I N S T R U Ç Õ E S  
 
 Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 

o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da 
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

Esforços desafiam as impossibilidades. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de respostas 
da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação  
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha de texto definitivo da 
prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de texto definitivo da prova discursiva e a folha de respostas da prova 

objetiva devidamente assinada. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  OB J E T I V A  E  D I S C U R S I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva. 
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas e 

o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica 

de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim: 
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 

Textos 1 e 2 para responder às questões de 1 a 5. 
 

Texto 1 
 

 
 

 

1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 

A cena apresentada pertence ao filme Jeca Tatu, estrelado
pelo ator e diretor brasileiro Mazzaropi. O personagem foi
criado por Monteiro Lobato em sua obra Urupês, que
contém 14 histórias baseadas no trabalhador rural paulista e
simboliza a situação do caipira brasileiro, abandonado pelos
poderes públicos às doenças, ao atraso econômico,
educacional e à indigência política. 

 

Texto 2 
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Prolongamento das campanhas sanitárias, as expedições
científicas do Instituto Oswaldo Cruz, no início do século 20,
permitiram um maior conhecimento das moléstias que
assolavam o País e possibilitaram a ocupação e a integração do
interior brasileiro ao litoral, mais desenvolvido. O Brasil é um
país doente, diziam os pesquisadores de Manguinhos. E
provavam. O retrato sem retoques da miséria, da desnutrição e
das moléstias de nosso povo, apresentado por eles em seus
relatórios, vinha jogar por terra o idealismo romântico de nossos
intelectuais, influenciando o movimento realista que surgia. 

Essa influência se fez sentir em maior grau em Monteiro
Lobato. Seu contato com as pesquisas de Manguinhos levaram
o criador de Emília, integrante da célebre turma do Sítio do
Picapau Amarelo, a alterar completamente a concepção de um
de seus famosos personagens, o Jeca Tatu, e engajar-se em
uma campanha pelo saneamento do País: “O Jeca não é assim:
está assim, e podemos mudar sua realidade.” 

Esse nome se generalizou no País todo como sinônimo
de caipira, homem do interior muitas vezes acusado de
preguiça, ignorância e acomodação. No prefácio à quarta
edição de Urupês, em 1918, Lobato declarou: “Eu ignorava
que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças
tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas
todo um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia
cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte.” 

Indignado com a situação da saúde no País, lançou-se
em uma vigorosa campanha jornalística em favor do
saneamento. Denunciou, sem medir as palavras, a realidade
nacional, em que, à época, 17 milhões de pessoas sofriam
com ancilostomose, três milhões com Chagas, dez milhões
com malária e outros tantos com bócio, o popular “papo”.  

Investiu contra os falsos patriotas que o criticaram por
expor nossa miséria. Associou a questão sanitária à economia do
País. Criticou os bacharéis e políticos, atribuindo-lhes a situação
caótica do Brasil. Censurou o descaso de nossas elites, e é
impressionante a atualidade de algumas de suas críticas.
Denunciou fraudes nos produtos consumidos pela população e
ironizou os poucos recursos concedidos à saúde pública. A
campanha acabou forçando o governo a dar atenção ao
problema, e o código sanitário foi remodelado, transformado

 

41 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 

50 

 
 

52 

em lei.  
Mas Lobato achava necessário mobilizar não apenas as 

elites que seus artigos jornalísticos alcançavam. Igualmente 
importante seria alertar e educar o povo, principal vítima da 
falta de saneamento. Escreveu então Jeca Tatu - a ressurreição,
mais conhecido como Jeca Tatuzinho, que serviu de inspiração 
para uma história em quadrinhos divulgada em todo o País por 
meio do Almanaque Biotônico Fontoura. Nessa narrativa, 
Jeca, considerado preguiçoso, bêbado e idiota por todos, 
descobria que sofria de amarelão, nome popular da 
ancilostomose. Tratava-se e transformava-se em um 
fazendeiro rico. 
 

Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?infoid=1035&sid=7>. Acesso em: 8 jan. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 ________________________  
 
Com base na leitura dos textos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A situação da saúde, a ação social e o engajamento 

ideológico de escritores e de outros artistas estão 
associados à história brasileira há mais de um século. 

(B) Não há como confundir as doenças às quais o texto 
se refere com atitudes viciosas e (ou) com a ausência 
de valores morais dos habitantes/cidadãos. 

(C) A pesquisa científica na área da saúde é 
tradicionalmente um contexto que recebe apoio 
político e econômico na história brasileira. 

(D) Ações educacionais e político-econômicas devem agir 
dissociadamente, de modo a obterem resultados mais 
específicos nas respectivas áreas de abrangência. 

(E) A campanha de Lobato não tem elementos semelhantes 
na contemporaneidade brasileira do século 21. 

 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
Ambos os verbos sublinhados no primeiro parágrafo do texto 2 
(linhas 3 e 4) são 
 
(A) intransitivos e, por isso, não precisam de complementos. 
(B) transitivos diretos e indiretos e, por isso, o primeiro é 

acompanhado por um objeto direto e o segundo por 
um objeto indireto. 

(C) transitivos diretos e, por isso, ambos são 
acompanhados dos respectivos objetos diretos. 

(D) transitivos diretos preposicionados e, por isso, ambos 
são acompanhados dos respectivos objetos diretos 
com preposição. 

(E) intransitivo e transitivo direto, respectivamente, e, 
por isso, o primeiro não tem complemento e o 
segundo é acompanhado de objeto direto. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
No segundo parágrafo do texto 2, o trecho “a alterar 
completamente a concepção de um de seus famosos 
personagens” (linhas 14 e 15) apresenta, respectivamente, a 
partícula “a” com as funções de 
 
(A) preposição e artigo. 
(B) pronome oblíquo e preposição.  
(C) preposição e preposição. 
(D) artigo e artigo. 
(E) artigo e pronome oblíquo. 
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QUESTÃO 4 _______________________  
 

Com base nos trechos “(...) situação do caipira brasileiro, 
abandonado pelos poderes públicos às doenças, ao atraso 
econômico, educacional e à indigência política.” (linhas de 5 
a 7 do texto 1) e “Mas Lobato achava necessário mobilizar 
não apenas as elites que seus artigos jornalísticos 
alcançavam.” (linhas 42 e 43 do texto 2), é correto inferir que 
 

(A) as elites e a população em geral tinham o mesmo 
acesso aos jornais que estavam em circulação no 
contexto da época. 

(B) os níveis educacionais, políticos e econômicos da elite e 
da população em geral sempre foram semelhantes na 
linha de desenvolvimento histórico brasileiro. 

(C) a expressão “poderes públicos” representa, no texto, o 
significado literal de “elites que seus artigos 
jornalísticos alcançavam”. 

(D) há correlação direta, no contexto brasileiro, entre 
doenças e atraso econômico, político e educacional.  

(E) a mobilização proposta por Lobato serviria apenas 
para provocar a rebelião da população adoecida e 
uma consequente instabilidade política. 

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 

O trecho sublinhado no texto 2 (linhas 13 e 14) está isolado 
pela pontuação e exerce a função sintática de 
 

(A) adjunto adverbial. 
(B) adjunto adnominal. 
(C) complemento nominal. 
(D) aposto. 
(E) vocativo. 

 

Textos 3 e 4 para responder às questões de 6 a 8. 
 

Texto 3 
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Evolução dos mosquitos 
 

Os mosquitos surgiram provavelmente no Jurássico,
período em que os dinossauros dominavam a Terra e as
florestas tropicais eram mais quentes. Eles são dípteros, ou
seja, insetos que possuem um par de asas, como as moscas,
mas sua característica principal é que as fêmeas têm as
peças bucais alongadas, adaptadas para picar e sugar o
sangue de animais vertebrados. O primeiro fóssil conhecido
de mosquito data do período Cretáceo, tendo de 90 a 100
milhões de anos de idade. Ele pertence à espécie
Burmaculex antiquus, era uma fêmea e foi descoberto em
Myanmar (antiga Birmânia) em 1999, dentro de um
âmbar fossilizado. 

De acordo com estudos recentes sobre evolução, o Aedes
aegypti teria surgido na África e de lá se espalhado por todo o
globo. No Brasil, diversos estudos apontam para a existência
de dois grupos diferentes de Aedes aegypti, um deles
relacionado aos mosquitos do oeste da África e outro aos
mosquitos encontrados hoje no Quênia, leste da África,
introduzidos no país em diversas levas. Isso nos mostra, mais
uma vez, que o Aedes é um mosquito exótico, ou seja, ele não
é originário daqui, e chegou ao Brasil junto com o tráfico de
escravos no século 16, que trazia pessoas do Benin, da Costa
do Marfim, de Angola e de outros países daquele continente. 
 

Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/
start.htm?infoid=1386&sid=7>. Acesso em: 8 jan. 2018, com adaptações.

 

Texto 4 
 

 
 

Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app 
/noticia/ciencia-e-saude/2017/01/24/internas_cienciaesaude,685697/surto-

de-febre-amarela-ja-e-o-pior-em-dez-anos.shtml>. Acesso em: 8 jan. 2018. 

 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Quanto ao emprego de palavras no texto 3, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) “Jurássico” (linha 1) e “Cretáceo” (linha 8) são dois 

termos científicos referentes a períodos de 
desenvolvimento sociológico do planeta Terra. 

(B) O adjetivo “dípteros” (linha 3) caracteriza os insetos  
que possuem duas asas, e o adjetivo “exótico” (linha 
20) está utilizado no sentido biológico: originário de 
outro bioma ou ecossistema. 

(C) As expressões “Burmaculex antiquus” (linha 10) e 
“Aedes aegypti” (linhas 13 e 14) estão grafadas em 
português, com uso da norma culta padrão. 

(D) A expressão “teria surgido na África” (linha 14) 
indica certeza na afirmação construída a respeito da 
origem do mosquito Aedes aegypti. 

(E) A expressão “diversos estudos apontam para a 
existência de dois grupos diferentes” (linhas 15 e 16) 
indica que não há nenhuma confluência nos 
resultados de pesquisas a respeito do mosquito 
realizadas no Brasil. 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Considerando-se a hipótese apresentada no texto a respeito 
da evolução dos mosquitos – a de que o mosquito Aedes 
aegypti tenha chegado ao Brasil em decorrência do comércio 
de escravos –, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Deslocamentos e práticas de cunho político, social e 

econômico têm consequências apenas nesses âmbitos. 
(B) A escravidão deveria ter sido evitada no Brasil para 

prevenir a migração de espécies exóticas e nocivas 
para o nosso contexto.  

(C) Os escravos deveriam ser responsabilizados pelas 
epidemias atuais de dengue e zika vírus e pelas 
consequentes mortes. 

(D) Como os movimentos migratórios são fenômenos 
complexos, não há como avaliar com clareza todas as 
consequências futuras dessa dinâmica. 

(E) Os escravos deveriam ter passado por um processo de 
desinfecção antes de serem colocados nos navios 
negreiros, para evitar a vinda dos mosquitos junto 
com  eles. 
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QUESTÃO 8 _______________________  
 
A expressão “ou seja”, utilizada no primeiro parágrafo 
(linhas 3 e 4) e no segundo parágrafo (linha 20) do texto 3, 
pode, nas duas ocorrências, ser substituída, sem prejuízo de 
sentido nem de construção sintática, pelas expressões 
 
(A) isto é, quer dizer, em vez de. 
(B) no lugar de, ao contrário de, ao revés de. 
(C) isto é, quer dizer, no lugar de. 
(D) isto é, quer dizer, o que equivale a. 
(E) melhor dizendo, isto é, quer dizer. 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AO CFM 

Questões de 9 a 14 
 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
A Resolução CFM no 1.998/2012 trata do Regimento Interno 
do Conselho Federal de Medicina. No que tange ao Conselho 
Pleno Nacional, órgão de assessoria política do CFM, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) O Conselho Pleno Nacional reunir-se-á de forma 

ordinária sempre que houver convocação de 2/3 
dos CRM. 

(B) As decisões tomadas no Conselho Pleno Nacional 
são aprovadas por maioria simples. 

(C) A primeira reunião anual do Conselho Pleno 
Nacional realizar-se-á, obrigatoriamente, na sede 
do CFM. 

(D) Em casos excepcionais, o Conselho Pleno Nacional 
poderá ser consultado quando da alteração do Código 
de Processo Ético-Profissional. 

(E) O Conselho Pleno Nacional é composto pelos 
conselheiros efetivos do CFM e pelos presidentes 
dos CRM ou por seus substitutos legais. 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Com relação ao sigilo profissional médico, previsto no 
Capítulo IX do Código de Ética Médica (Resolução CFM  
no 1.931/2009), assinale a alternativa correta.  
 
(A) O médico pode deixar de guardar o sigilo profissional 

na cobrança de honorários por meio judicial. 
(B) Ao médico é vedado revelar o sigilo profissional 

relacionado a paciente menor de idade, inclusive a 
seus pais ou representantes legais, desde que o menor 
tenha capacidade de discernimento, salvo quando a 
não revelação possa acarretar dano ao paciente. 

(C) O médico pode revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício da própria 
profissão, se o fato for de conhecimento público. 

(D) O médico deve prestar todas as informações a 
respeito das circunstâncias da morte do paciente sob 
seus cuidados para as empresas seguradoras e, 
inclusive, auxiliar prestando informações além das 
contidas na declaração de óbito. 

(E) O médico só pode fazer referência a casos clínicos 
identificáveis, em meios de comunicação em geral, 
se houver autorização do paciente. 

 
 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
O Tribunal Superior de Ética está previsto na Resolução 
CFM no 1.998/2012. No que se refere ao referido órgão, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) As sessões do pleno serão abertas ao público em geral.  
(B) Em regra, o secretário-geral do CFM presidirá as 

sessões do Tribunal Superior de Ética. 
(C) As reuniões plenárias para julgamento de processos 

disciplinares serão realizadas com a presença da 
maioria dos respectivos membros. 

(D) Ao Tribunal Superior de Ética é defeso funcionar por 
meio de câmaras do CFM. 

(E) O voto de desempate no Tribunal Superior de Ética é 
de competência do conselheiro corregedor. 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Com base na Lei no 3.268/1957, é correto afirmar que, entre 
as atribuições do Conselho Federal, está a de 
 
(A) velar pela conservação da honra e da independência 

do Conselho. 
(B) publicar relatórios anuais dos próprios trabalhos. 
(C) fiscalizar o exercício da profissão de médico. 
(D) deliberar a respeito da inscrição e do cancelamento 

no quadro do Conselho. 
(E) votar e alterar o Código de Deontologia Médica. 
 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
O Decreto no 44.045/1958 aprovou o Regulamento do Conselho 
Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina. Considerando 
o citado regulamento, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Os médicos denunciados que respondam a processos 

ético-profissionais devem ser obrigatoriamente 
representados por advogado. 

(B) O Conselho Federal de Medicina será composto por 
20 membros. 

(C) Nas eleições dos Conselhos Regionais de Medicina, 
o voto será facultativo. 

(D) Os médicos legalmente habilitados ao exercício da 
profissão devem dirigir o pedido de inscrição ao 
presidente do competente Conselho Regional 
de Medicina. 

(E) Os candidatos das eleições para os Conselhos 
Regionais de Medicina podem figurar em mais de 
uma chapa. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 14 ______________________  
 
Acerca do Código de Processo Ético-Profissional previsto na 
Resolução CFM no 2.145/2016, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Em regra, o julgamento das infrações 

ético-profissionais está vinculado ao julgamento da 
questão criminal referente aos mesmos fatos. 

(B) A competência para apreciar e julgar infrações éticas 
é do Conselho Regional de Medicina em que o 
médico esteja inscrito ao tempo da ocorrência do fato 
punível. 

(C) O Termo de Ajustamento de Conduta poderá ser 
admitido nos casos que envolvam lesão corporal e 
assédio sexual. 

(D) O processo ético-profissional pode ser extinto por 
desistência da parte denunciante. 

(E) A citação por edital não é admitida nos processos 
ético-profissionais. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

Questões de 15 a 18 
 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
Em uma pesquisa com candidatos de um concurso no Distrito 
Federal, foram feitas as seguintes perguntas para que eles 
respondessem “sim” ou “não”: Gosta de estudar matemática? 
Gosta de estudar português? Entre os candidatos entrevistados, 
220 candidatos responderam “sim” à primeira pergunta;  
200 responderam “sim” à segunda; 75 responderam “sim” a 
ambas; e 90 responderam que não gostam de estudar nenhuma 
das duas matérias. Quantos candidatos foram entrevistados?  
 
(A) 435 
(B) 510 
(C) 420 
(D) 345 
(E) 585 
 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
Na repartição de certa empresa, existem 3 assistentes 
administrativos. Durante todo o ano de 2017, cada um dos 
assistentes dessa repartição assumiu voluntariamente 
determinado valor em reais, a critério de cada um, para que 
fosse dividido de modo inversamente proporcional à quantidade 
de folhas desperdiçadas na elaboração de documentos.  
 

Assistente No erros 
A 2 
B 3 
C 5 

 

Sabendo-se que o montante arrecadado durante todo o ano de 
2017 foi de R$ 310,00 e que a quantidade de folhas 
desperdiçadas consta no quadro apresentado, o valor, em 
reais, que coube ao assistente administrativo que menos 
desperdiçou folhas de papel foi de 
 
(A) 60. 
(B) 120. 
(C) 155. 
(D) 160. 
(E) 150. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Ao comprar uma calça e um par de tênis, que juntos 
custavam R$ 620,00, Miguel conseguiu o desconto de 25% 
no preço do par de tênis e de 20% no preço da calça. Ele 
percebeu que, após os descontos, os valores pagos pelos dois 
produtos ficaram iguais. 
 
Considerando essa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O preço do par de tênis, antes do desconto, era 

R$ 300,00. 
(B) O valor do desconto concedido para o par de tênis foi 

R$ 60,00. 
(C) O valor total conseguido com os descontos foi 

R$ 160,00. 
(D) O valor pago pela calça, após o desconto, foi 

R$ 240,00. 
(E) O valor pago pelos dois produtos foi R$ 520,00. 
 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Uma caixa d’água, na forma de um paralelepípedo retângulo 
cujas medidas são 0,120 dam de comprimento, 90 cm de 
largura e 1,35 m de altura, está com um terço da respectiva 
capacidade com água. O volume d’água, em metros cúbicos, 
que falta para deixar o reservatório completamente cheio é de 
 
(A) 1,458. 
(B) 0,972. 
(C) 0,486. 
(D) 2,187. 
(E) 0,786. 
 

Área livre 
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MICROINFORMÁTICA 
Questões de 19 a 22 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 

 
 
Considere hipoteticamente que João da Silva enviou um  
e-mail para seis pessoas, como mostra a imagem apresentada. 
Caso Fernanda Lima utilize o recurso “responder a todos” 
para esse e-mail, quantas pessoas receberão essa resposta? 
 
(A) 3 
(B) 5 
(C) 4 
(D) 2 
(E) 6 
 

QUESTÃO 20 ______________________  
 

[...] Os links podem estar associados à execução de 
programas maliciosos. Você pode verificar isso no momento 
de passar o mouse sobre o link. O endereço do objeto do link 
aparece no canto inferior esquerdo da tela, como é mostrado 
na Figura 4.18. 
 

 
 

Você também pode verificar, no finalzinho do link, 
se ele é direcionado para um arquivo. Algumas extensões 
podem indicar que o link é para um arquivo executável (um 
programa) ou um arquivo script. Provavelmente, é um vírus. 
 

Disponível em: <http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos/ifpe/tecnico_ 
sistemas_energia_renovavel/arte_informatica_basica.pdf>.  

Acesso em: 30 jan. 2018, com adaptações. 

 
Considerando as informações apresentadas, assinale a 
alternativa que indica uma das extensões citadas no último 
parágrafo do texto. 
 
(A) pdf 
(B) html 
(C) xls 
(D) png 
(E) scr 

QUESTÃO 21 _______________________  
 

 
 
A imagem apresentada mostra o preenchimento de uma planilha 
no Excel. Se o usuário pretende que o valor da soma dos 
processos apareça na célula B8, uma maneira de ele obter o 
valor correto, nessa célula, seria com a seguinte fórmula: 
 
(A) =SOMA(A2:B7) 
(B) =MEDIA(B2:B7) 
(C) =SOMA(B2+B7) 
(D) =SOMA(B2;B7) 
(E) =MEDIA(B2;B7) 
 

QUESTÃO 22 _______________________  
 

 
 
A imagem apresentada mostra parte da barra de ferramentas 
do Word em um arquivo em edição. Se o usuário pretende 
alterar a orientação do texto de “retrato” para “paisagem”, ele 
consegue fazer isso ao clicar com o mouse sobre a guia 
 
(A) Inserir. 
(B) Design. 
(C) Layout. 
(D) Referências. 
(E) Correspondências. 
 

Área livre 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 23 a 50 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 

As cláusulas exorbitantes foram criadas pelo legislador para 
fortalecer o interesse social em face do interesse particular.  
 

Com base no exposto, é correto afirmar que o contratado 
(concessionário ou permissionário) pode 
 

(A) requerer que sejam tomadas providências para garantir o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

(B) realizar a rescisão unilateral do contrato. 
(C) aplicar multas no caso de descumprimento do contrato. 
(D) alegar a exceptio non adimpleti contractus. 
(E) deixar de prestar o serviço diante do não recebimento 

de parcela de pagamento do contrato. 
 

QUESTÃO 24 ______________________  
 

Apesar de algumas mudanças estruturais relativas à prestação 
dos serviços públicos implementadas atualmente pela União, 
pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal, tais 
serviços continuam sendo essenciais aos cidadãos.  
 

Levando-se em conta o exposto, é correto afirmar que os 
serviços públicos 
 

(A) podem ser explorados por particulares apenas 
quando classificados como impróprios. 

(B) podem ser prestados por entidades públicas ou 
privadas com ou sem fins lucrativos. 

(C) constituem obrigação do poder público, que não 
pode prestá-los indiretamente. 

(D) podem, a partir de autorização legislativa, ter a 
respectiva titularidade transferida a particular, 
mediante concessão ou permissão. 

(E) devem ser prestados apenas por instituições do 
terceiro setor. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 

Determinado estado brasileiro necessita duplicar um trecho 
de 50 quilômetros de uma rodovia estadual e precisa realizar 
uma licitação para a consecução da obra. 
 

Considerando essa situação hipotética e as legislações referentes 
a licitações e contratos vigentes, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Eventuais impugnações ao edital da licitação 
somente poderão ser formuladas pelas empresas 
participantes do certame. 

(B) O pregão seria a melhor modalidade licitatória para 
resolver a situação e garantir ao estado a proposta 
mais vantajosa. 

(C) O efeito suspensivo pode incidir sobre recurso 
administrativo interposto diante da inabilitação
do licitante. 

(D) No caso de inabilitação do licitante, um eventual 
recurso não suspenderá a licitação, devendo o 
pregoeiro dar continuidade ao certame nos termos do 
edital.  

(E) O estado deve realizar uma licitação na modalidade 
de concurso, uma vez que é a mais adequada para a 
realização de obras. 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Os princípios são essenciais ao procedimento licitatório, 
principalmente para dirimir situações práticas que, muitas 
vezes, a lei não contempla. 
 
Ainda que seja possível a realização de contratações diretas 
pela administração pública, não é permitido que haja 
tratamento diferenciado de qualquer dos concorrentes em 
uma licitação, e isso acontece em decorrência do 
princípio da(o) 
 
(A) dispensa. 
(B) ilegitimidade. 
(C) julgamento objetivo. 
(D) igualdade de condições a todos os concorrentes. 
(E) vinculação ao instrumento convocatório. 
 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
Tendo como base os direitos fundamentais, previstos na 
Constituição Federal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A fim de garantir a efetividade da política de cotas, é 

constitucional a instituição de mecanismos para evitar 
fraudes pelos candidatos, de tal forma que se mostra 
legítima a utilização, além da autodeclaração, de 
critérios subsidiários de heteroidentificação (isto é, a 
exigência de autodeclaração presencial perante a 
comissão do concurso), desde que respeitada a 
dignidade da pessoa humana e garantidos o 
contraditório e a ampla defesa. 

(B) A casa é o asilo inviolável do indivíduo, porém não 
pode ser transformada em garantia de impunibilidade 
de crimes que, em seu interior, se praticam. Em tais 
contextos, os agentes policiais não podem ser 
testemunhas de acusação, a despeito de serem 
pessoas idôneas, uma vez que exercem função 
pública de relevante interesse social. 

(C) O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição 
ao direito fundamental de propriedade, insculpido na 
própria Constituição Federal, que o garante (artigo 
5o, caput e inciso XXII). Já o confisco de bens 
utilizados para fins de tráfico de drogas, à 
semelhança das demais restrições aos direitos 
fundamentais expressamente previstas na 
Constituição Federal, deve conformar-se com a 
literalidade do texto constitucional; contudo, admite-
se que tal alcance se valha de outros requisitos 
estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da 
Constituição, haja vista a necessidade de aplicação, a 
tais casos, do princípio da proporcionalidade. 

(D) As ofensas pessoais proferidas no âmbito da 
discussão política são sempre passíveis de 
reprimenda judicial. 

(E) A regra que veda, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a internação em acomodações 
superiores, bem como o atendimento diferenciado 
por médico do próprio SUS ou por médico 
conveniado, mediante o pagamento da diferença dos 
valores correspondentes, é constitucional. 
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QUESTÃO 28 ______________________  
 

Com relação aos entes federativos e às respectivas 
competências, assinale a alternativa correta. 
 

(A) No âmbito da legislação concorrente, a competência 
da União poderá ir além do estabelecimento de 
normas gerais. 

(B) No âmbito da competência concorrente, mesmo 
inexistindo lei federal relativa a normas gerais, aos 
estados é vedado o exercício da competência legislativa 
plena, para atender às respectivas peculiaridades. 

(C) À União compete privativamente legislar a respeito 
da previdência social. 

(D) A regulação de preço de estacionamento é matéria de 
direito civil, inserindo-se na competência privativa 
da União para legislar. 

(E) Conforme prescrição expressa da Constituição, 
compete aos municípios manter, com a cooperação 
técnica e financeira da União e do estado, programas de 
educação infantil, de ensino fundamental e médio. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 

No que se refere aos tribunais de contas, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas 
do chefe do Executivo, considerados os três níveis – 
federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas é 
órgão auxiliar, porém os respectivos pareceres são 
vinculantes em relação aos três poderes da República, 
notadamente em relação ao Poder Legislativo. 

(B) As contas do governo do território serão submetidas 
ao Congresso Nacional, com parecer prévio do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

(C) Os ministros do TCU serão nomeados entre 
brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:
I - mais de 30 e menos de 65 anos de idade;
II - idoneidade moral e reputação ilibada; III - 
notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 
econômicos e financeiros ou de administração 
pública; IV - mais de 10 anos de exercício de função 
ou de efetiva atividade profissional que exija os 
conhecimentos mencionados no inciso anterior. 

(D) Os ministros do TCU serão escolhidos da seguinte 
forma: I - um terço pelo presidente da República, 
com aprovação do Senado Federal, sendo dois 
alternadamente entre juízes de 1o grau e membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em 
lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de 
antiguidade e merecimento. 

(E) O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu que as 
deliberações do Tribunal de Contas da União (TCU), em 
sede de procedimento fiscalizatório, prescindem de 
observância aos postulados do contraditório e da ampla 
defesa, eis que inexistem litigantes. 

 

QUESTÃO 30 ______________________  
 

A respeito do Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A inamovibilidade é, nos termos do artigo 95, inciso 
II, da Constituição Federal, garantia de toda a 
magistratura, alcançando não apenas o juiz titular, 
como também o substituto. 

(B) Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá 
recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado da 
metade dos respectivos membros, conforme 
procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, 
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. 

(C) A Constituição determina que a metade dos ministros 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seja nomeada 
entre advogados e membros do Ministério Público 
Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, 
alternadamente. 

(D) Ao Poder Judiciário não é assegurada autonomia 
administrativa e financeira, apenas funcional. 

(E) A execução de débito do Conselho de Fiscalização se 
submete ao sistema de precatório. 

 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
A capacidade civil da pessoa natural constitui a aptidão para 
adquirir direitos e exercer por si, ou por outrem, atos da vida 
civil; a incapacidade é uma restrição legal ao exercício desses 
atos. Acerca desse conceito, assinale a alternativa correta. 
 
(A) São absolutamente incapazes os pródigos e eles são 

representados pelos respectivos pais, tutores e curadores. 
(B) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil os menores de 16 anos de idade. 
(C) São absolutamente incapazes aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir a 
própria vontade. 

(D) São relativamente incapazes quanto a certos atos ou à 
maneira de os exercer os maiores de 16 anos de idade, e 
menores de 18 anos de idade e são eles representados 
pelos respectivos pais, tutores e curadores. 

(E) São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil os ébrios e os 
viciados em tóxico, sendo, portanto, representados 
pelos respectivos pais, tutores e curadores. 

 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
Que tipo de defeito do negócio jurídico ocorre quando 
alguém se obriga, em razão de necessidade ou inexperiência, 
a uma prestação manifestamente desproporcional? 
 
(A) Erro ou ignorância 
(B) Dolo 
(C) Estado de perigo 
(D) Coação 
(E) Lesão 
 

QUESTÃO 33 _______________________  
 
Cláusula especial, em um contrato de compra e venda, que 
impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a 
coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que 
este use do respectivo direito de prelação na compra, tanto 
por tanto. 
 
A definição apresentada refere-se ao conceito de 
 
(A) retrovenda. 
(B) venda a contento. 
(C) venda sujeita à prova. 
(D) preempção. 
(E) venda com reserva de domínio. 
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QUESTÃO 34 ______________________  
 

De acordo com a Lei no 8.078/1990, se o vício de um produto 
não for sanado ou reparado no prazo máximo de 30 dias, o 
consumidor pode 
 

(A) negociar, obrigatoriamente no prazo de sete dias, a 
substituição do produto por um outro qualquer, à 
escolha do fornecedor, em perfeitas condições de uso. 

(B) exigir, à escolha do fornecedor, somente a 
substituição por outro da mesma espécie ou a 
restituição da quantia paga no prazo máximo de 30 
dias, com prejuízo de eventuais perdas e danos. 

(C) exigir a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. 

(D) negociar a restituição, no prazo máximo de 15 dias, 
da quantia paga, sem atualização monetária, com 
prejuízo de eventuais perdas e danos. 

(E) solicitar somente o abatimento proporcional do 
preço, cujo percentual será definido pelo fornecedor, 
com prejuízo de eventuais perdas e danos. 

 

QUESTÃO 35 ______________________  
 

Acerca da intervenção de terceiros no processo, conforme o 
atual Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o 
terceiro juridicamente interessado, em que a sentença 
seja favorável a uma delas, poderá intervir no 
processo como litisconsórcio necessário. 

(B) É admissível o chamamento ao processo, promovido 
por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, 
por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, 
o prejuízo de quem for vencido no processo. 

(C) É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo 
réu, do afiançado, na ação em que o fiador for réu. 

(D) É admissível que o autor e o réu se utilizem do 
instituto de chamamento ao processo. 

(E) É admissível a nomeação à autoria, como forma de 
intervenção de terceiros, dos demais fiadores, na 
ação proposta contra um ou alguns deles. 

 

QUESTÃO 36 ______________________  
 

De acordo com o artigo 330 do atual Código de Processo 
Civil, a petição inicial será considerada inepta 
 

(A) quando o autor carecer de interesse processual. 
(B) sempre que o pedido for indeterminado. 
(C) quando da narração dos fatos decorrer logicamente a 

conclusão. 
(D) quando contiver pedidos incompatíveis entre si. 
(E) quando a parte for manifestamente ilegítima. 

 

QUESTÃO 37 ______________________  
 

Na contestação, conforme o artigo 337 do atual Código de 
Processo Civil (CPC), incumbe ao réu, antes de discutir o 
mérito (em preliminar), alegar 
 

(A) a inexistência ou nulidade da citação. 
(B) somente a incompetência absoluta, pois a 

competência relativa é alegada apenas por meio
de exceção. 

(C) a litispendência, mas não pode alegar, em preliminar, 
a coisa julgada. 

(D) somente a nulidade da citação; não pode alegar a 
inexistência da citação. 

(E) a conexão, mas não pode alegar, em preliminar, a 
perempção, prevista no artigo 486, §3o

, do CPC
de 2015. 

 

QUESTÃO 38 _______________________  
 

Na sentença, o juiz resolverá o mérito quando 
 

(A) verificar ausência de legitimidade ou de interesse 
processual. 

(B) decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 
ocorrência de decadência ou prescrição. 

(C) homologar a desistência da ação. 
(D) reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada. 
(E) indeferir a petição inicial. 
 

QUESTÃO 39 _______________________  
 

De acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 
existe a possibilidade de que a convenção coletiva e o acordo 
coletivo de trabalho tenham prevalência sobre a lei em casos 
específicos. 
 

Com base nessa informação, é correto afirmar que tal 
possibilidade somente ocorre quando a convenção coletiva e 
o acordo coletivo de trabalho dispuserem a respeito de 
 

(A) participação nos lucros ou resultados da empresa. 
(B) pacto quanto à jornada de trabalho, com ampla e 

irrestrita flexibilidade. 
(C) banco de horas semestral. 
(D) plano de cargos, salários e funções, mesmo que 

incompatíveis com a condição pessoal do 
empregado. 

(E) situação, no caso de intervalo intrajornada, em que 
seja respeitado o limite mínimo de 45 minutos para 
jornadas superiores a seis horas. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 

A interrupção e a suspensão do contrato de trabalho 
promovem efeitos distintos para estes.  
 

Com base no exposto e nos conhecimentos trabalhistas, 
assinale a alternativa que indica uma causa de suspensão do 
contrato de trabalho. 
 

(A) Afastamento do empregado para cumprimento das 
exigências do serviço militar. 

(B) Falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que, declarada na carteira de 
trabalho e previdência social (CTPS) do titular, viva 
sob a dependência econômica deste. 

(C) Um dia para a doação voluntária de sangue, 
devidamente comprovada para cada 12 meses de 
serviço prestado. 

(D) Tempo do afastamento do empregado para exercício 
de mandato político. 

(E) Afastamento de até três dias consecutivos, em 
virtude de casamento. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
O conceito de remuneração é mais abrangente do que o 
conceito de salário.  
 
Considerando o exposto e a legislação trabalhista em vigor, 
assinale a alternativa correta no que se refere à remuneração 
e ao salário do empregado. 
 
(A) O custeio, pelo empregador, de educação em 

estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, 
compreendendo os valores relativos à matrícula, à 
mensalidade, à anuidade, aos livros e ao material 
didático, constitui salário do empregado. 

(B) O valor fixo estipulado no contrato de trabalho, as 
comissões, as porcentagens, as gratificações ajustadas, 
as diárias para viagens que não excedam 50% do 
salário e os abonos pagos pelo empregador integram o 
salário do empregado. 

(C) Como regra, a cessação de cobrança de gorjeta pela 
empresa, quando cobrada por período maior que 12 
meses, incorpora a média dos últimos 12 meses no 
salário do empregado, sendo admitida previsão 
diversa na convenção ou no acordo coletivo
de trabalho. 

(D) Os percentuais recebidos a título de gorjetas, tanto as 
espontâneas como aquelas cobradas pela empresa 
como serviço ou adicional, não devem ser anotados 
na carteira de trabalho e previdência social (CTPS) e 
nos contracheques dos empregados. 

(E) As gorjetas que o empregado receber 
espontaneamente pelo cliente integram a 
remuneração do empregado para todos os efeitos 
legais, assim como o salário diretamente pago pelo 
empregador. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
As mudanças ocorridas na terceirização do trabalho foram 
grandes nesses últimos tempos, sendo entendidas como 
necessárias para o desenvolvimento do País, na visão de uma 
parcela da população, e, para a outra, como um retrocesso no 
âmbito dos direitos do trabalhador. 
 
Com base no exposto e em relação à terceirização, é correto 
afirmar que o terceirizado deve ter as mesmas condições de 
trabalho dos empregados efetivos, 
 
(A) inclusive no que tange aos benefícios. 
(B) salvo, apenas, o benefício de plano de saúde. 
(C) salvo o plano de saúde e o vale-alimentação, que 

devem ser acertados com cada empregador. 
(D) salvo a capacitação. 
(E) salvo a qualidade de equipamentos. 
 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
A Justiça do Trabalho tem uma visão diferenciada em 
relação às nulidades. Com base nessa afirmação e no tema 
correlato, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os atos inquinados geram nulidade mesmo não 

havendo prejuízo às partes. 

(B) A nulidade deverá ser pronunciada, sob pena de 
preclusão, quando for possível suprir-se a falta ou 
repetir-se o ato. 

(C) A nulidade declarada por juiz ou tribunal se estende 
a todos os atos do processo. 

(D) Os atos posteriores à nulidade que não dependiam do 
que fora anulado também são prejudicados pela 
declaração de nulidade. 

(E) A nulidade não será pronunciada quando for possível 
suprir-se a falta ou repetir-se o ato. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
A Justiça do Trabalho, no que tange à representatividade, é 
mais flexível do que a Justiça Comum. Considerando a 
referida flexibilidade, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Somente os empregados poderão reclamar 

pessoalmente perante a Justiça do Trabalho, sendo 
permitido aos empregadores acompanhar as 
demandas até o final. 

(B) Nos dissídios individuais, os empregados e os 
empregadores não poderão fazer-se representar por 
intermédio de sindicato. 

(C) Nos dissídios individuais, os empregados poderão 
fazer-se representar por intermédio de representante 
não inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

(D) Nos dissídios coletivos, é facultada aos interessados 
a assistência por advogado. 

(E) Nos dissídios coletivos, é obrigatória aos 
interessados a assistência por advogado. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
As audiências trabalhistas são fundamentais ao deslinde da 
lide, uma vez que trazem ao processo os fatos ocorridos e 
demonstram a existência dos direitos que devem ser 
garantidos ao trabalhados.  
 
Em relação ao exposto e ao tema tratado, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Não havendo acordo, o reclamado terá 30 minutos 

para aduzir a própria defesa, após a leitura da 
reclamação, quando esta não for dispensada por 
ambas as partes. 

(B) A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema 
de processo judicial eletrônico até 15 dias após a 
audiência. 

(C) O presidente, ex officio ou a requerimento de 
qualquer juiz temporário, interrogará os litigantes e, 
em seguida, será apresentada a defesa. 

(D) A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema 
de processo judicial eletrônico até a audiência. 

(E) Os litigantes devem permanecer na audiência até o 
término dela, mesmo após a realização do respectivo 
interrogatório. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 46 ______________________  
 

Diz o brocardo jurídico dormientibus non succurrit jus, ou 
seja, “o direito não socorre a quem dorme”.  
 

Quanto à referida máxima, ao tema correlato e aos prazos no 
processo de trabalho, é correto afirmar que os prazos 
estabelecidos serão contados em dias 
 

(A) corridos, computando-se o primeiro dia útil a partir 
da data estipulada. 

(B) corridos, não se computando o primeiro dia útil a 
partir da data estipulada. 

(C) corridos, com exclusão do dia do começo e inclusão 
do dia do vencimento. 

(D) úteis, com inclusão do dia do começo e exclusão do 
dia do vencimento. 

(E) úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do 
dia do vencimento. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 

Com base nos conhecimentos relativos ao Direito do 
Trabalho e no tocante às limitações constitucionais ao poder 
de tributar, assinale a alternativa correta. 
 

(A) À União, aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios é vedado instituir tributos referentes a 
fonogramas e videofonogramas musicais produzidos 
no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais 
de autores brasileiros e (ou) obras em geral 
interpretadas por artistas brasileiros, bem como os 
suportes materiais ou arquivos digitais que os 
contenham, salvo na etapa de replicação industrial de 
mídias ópticas de leitura a laser. 

(B) À União é vedado instituir tributo que não seja 
uniforme em todo o território nacional ou que 
implique distinção ou preferência em relação a 
estado, ao Distrito Federal ou a município, em 
detrimento de outro, admitida a concessão de 
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio 
do desenvolvimento socioeconômico entre as 
diferentes regiões do País. 

(C) À União, aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios é vedado instituir tributos referentes a 
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 

(D) A imunidade tributária recíproca não pode ser 
estendida a empresas públicas ou sociedades de 
economia mista prestadoras de serviço público de 
cunho essencial e exclusivo. 

(E) A regência de imunidade faz-se mediante lei ordinária. 
 

QUESTÃO 48 ______________________  
 

No que se refere a espécies tributárias, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) A taxa cobrada exclusivamente em razão dos 
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou 
destinação de lixo ou resíduos provenientes de 
imóveis não viola o artigo 145, inciso II, da 
Constituição Federal. 

(B) A adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou 
mais elementos da base de cálculo própria de 
determinado imposto, desde que não haja integral 
identidade entre uma base e outra, é constitucional. 

(C) O serviço de iluminação pública pode ser 
remunerado mediante taxa. 

(D) A União, mediante lei ordinária, poderá instituir 
empréstimos compulsórios para atender a despesas 
extraordinárias decorrentes de calamidade pública, 
de guerra externa ou da iminência desta. 

(E) À União, aos estados e ao Distrito Federal compete 
concorrentemente instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como 
instrumento de atuação nas respectivas áreas. 

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 

De acordo com entendimento do Supremo Tribunal 
Federal (STF), “o efeito extrafiscal ou a calibração do valor 
do tributo de acordo com a capacidade contributiva podem 
ser obtidos pela modulação da alíquota. Em princípio, 
portanto, não ofende a Constituição a utilização de impostos 
com função extrafiscal com o objetivo de compelir ou afastar 
o indivíduo de certos atos ou atitudes.” 
 

Disponível em: <www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta. 
asp?s1=000328791&BASE=baseMonocraticas>. Acesso em: 2 mar. 2018. 

 
Considerando o texto apresentado, a respeito dos impostos 
extrafiscais, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As alíquotas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), do Imposto sobre a Importação 
de Produtos Estrangeiros (II) e do Imposto de Renda 
(IR) podem ser alteradas por decreto. 

(B) O IPI deve respeitar, conforme prescreve a 
Constituição, a regra da anterioridade nonagesimal. 

(C) A base de cálculo do Imposto sobre a Exportação 
(IE) pode ser alterada por ato infralegal. 

(D) O IPI e o II seguem o princípio da legalidade estrita. 
(E) O IPI deve observância à regra da anterioridade do 

exercício financeiro. 
 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
Acerca do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN ou ISS), assinale a alternativa correta. 
 
(A) A incidência do ISS sobre operações de locação de 

bens móveis é constitucional. 
(B) Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, inocorre o fato gerador da cobrança do ISS 
em contrato de arrendamento mercantil. 

(C) Para o financiamento dos fundos municipais, poderá 
ser criado adicional de até cinco pontos percentuais 
na alíquota do ISS ou do imposto que vier a 
substituí-lo, sobre serviços supérfluos. 

(D) O ISS não incide sobre o valor dos serviços de 
assistência médica. 

(E) No tocante à base de cálculo, o ISS incide apenas 
sobre a taxa de agenciamento quando o serviço 
prestado por sociedade empresária de trabalho 
temporário for de intermediação, devendo, 
entretanto, englobar também os valores dos salários e 
encargos sociais dos trabalhadores por ela 
contratados nas hipóteses de fornecimento de mão
de obra. 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 

 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 

O Brasil precisa parar de tratar inauguração de hospital ou anúncio de projetos miraculosos como a única política pública 
de saúde e começar a reconhecer que essa é uma responsabilidade transversal de todas as partes do governo e da sociedade. E não 
só o atendimento médico-hospitalar é saúde. Em muitos casos, o fato de o paciente ser atendido em um hospital indica, antes, um 
fracasso da política de atenção prévia. O ideal não é ter leitos suficientes para atender todos os pacientes com dengue, por 
exemplo, mas sim ter ações de prevenção para que as pessoas não contraiam a doença, em primeiro lugar, e essas ações precisam 
ir além do escopo estrito de atuação do Ministério da Saúde, ensinando a lidar com temas fundamentais, como alimentação, 
higiene, riscos das drogas, saúde sexual, trânsito, questões ambientais e de saneamento, prevenção ao suicídio e à violência etc.  

 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao/saude-alem-do-hospital-21735528#ixzz53zbdAGcJ>. Acesso em: 8 jan. 2018, com adaptações. 

 
Com base em seus conhecimentos acerca do assunto, e considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, 
redija um texto dissertativo e (ou) descritivo que indique como o Conselho Federal de Medicina pode auxiliar no 
desenvolvimento de ações de saúde além do hospital. 
 

Área livre – Rascunho na página seguinte 
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RASCUNHO
 

1  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

20  

  

  

  

  

25  

  

  

  

  

30  
 



ERRATA 
 

Questão: 

16 Prova Tipo “A” 

15 Prova Tipo “B” 

18 Prova Tipo “C” 

17 Prova Tipo “D” 
 
 

Onde se lê: 
 

Assistente No erros 
A 2 
B 3 
C 5 

 

 
Leia se: 
 

Assistente 
No de folhas 

desperdiçadas 
A 2 
B 3 
C 5 
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