


LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto abaixo.

CFM amplia lista de itens obrigatórios nos consultórios

O Conselho Federal de Medicina (CFM) anunciou 
reforço na fiscalização das unidades de saúde do País. 
Resolução da entidade publicada ontem lista uma série de 
procedimentos que deverão ser observados em todo o País. 
"Unidades que não seguirem as especificações terão um 
prazo para atender às exigências", afirmou o vice-presidente 
da entidade e relator da resolução, Emmanuel Fortes. As 
fiscalizações começam em janeiro e irregularidades não 
resolvidas renderão relatório para o Ministério Público e 
Tribunais de Contas. Médicos que atuarem no serviço em 
cargos de chefia poderão sofrer processos éticos.

"A ideia não é suspender o atendimento. É garantir 
a segurança da população", disse Fortes. De acordo com ele, 
as exigências listadas na recomendação trazem itens já 
definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
"Acrescentamos itens de instrumentação, que são 
indispensáveis e não eram mencionados nas normas já 
existentes."

As exigências variam de acordo com o grau de 
complexidade de atendimento médico. Consultórios 
simples, por exemplo, são obrigados a ter pia, sabonete, 
estetoscópio e balança. "Pode parecer óbvio, mas existem 
serviços cujos consultórios não apresentam nem cadeira 
para pacientes e acompanhantes", diz Fortes.

(www. estadao. com. br)

QUESTÃO 1
Qual é a função da linguagem que prevalece no texto?

(A) Referencial.
(B) Fática.
(C) Poética.
(D) Metalinguística.
(E) Conativa.

QUESTÃO 2
O termo "na fiscalização", em destaque no texto, exerce a
mesma função sintática de um dos termos destacados nas
passagens do texto citadas abaixo. Qual é esse termo?

(A) Resolução da entidade publicada ontem lista uma série 
de procedimentos que deverão ser observados em todo 
o País.

(B) "Unidades que não seguirem as especificações terão um 
prazo para atender às exigências".

(C) As fiscalizações começam em janeiro e irregularidades 
não resolvidas renderão relatório para o Ministério 
Público e Tribunais de Contas. Médicos que atuarem no 
serviço em cargos de chefia poderão sofrer processos 
éticos.

(D) "A ideia não é suspender o atendimento. É garantir a 
segurança da população".

(E) "A ideia não é suspender o atendimento. É garantir a 
segurança da população".

QUESTÃO 3
Releia o trecho abaixo:

"Resolução da entidade publicada ontem lista uma série de 
procedimentos que deverão ser observados em todo o 
País."

Como se classifica, morfologicamente, a palavra destacada 
na passagem acima?

(A) Conjunção integrante.
(B) Pronome relativo.
(C) Advérbio acidental.
(D) Preposição.
(E) Artigo indefinido.

QUESTÃO 4
Veja:

"A ideia não é suspender o atendimento. É garantir a 
segurança da população"

As duas orações acima podem ser conectadas, fazendo-se as 
alterações necessárias, mais adequadamente ao contexto, 
por meio de uma conjunção:

(A) concessiva.
(B) aditiva.
(C) adversativa.
(D) temporal.
(E) final.

QUESTÃO 5
Sobre o texto, de uma maneira geral, analise as afirmações.

I. A linguagem é, eminentemente, não verbal.
II. A linguagem é, predominantemente, formal.
III. O acento indicativo de crase deveria aparecer em "são 

obrigados a ter pia".

Tendo em mente a coerência em relação ao contexto e o 
respeito às regras do acento indicativo de crase, pode-se 
considerar a adequação de:

(A) 1, somente.
(B) III, somente.
(C) 1 e II, somente.
(D) II, somente.
(E) 1 e III, somente.



Para responder às questões de 6 a 10, leia a tirinha a seguir. QUESTÃO 6
A vírgula utilizada após "Dona Edimunda", no segundo 
quadrinho:

(A) foi corretamente utilizada e serve para isolar um
vocativo.

(B) foi corretamente utilizada e serve para isolar um
aposto.

(C) foi corretamente utilizada e serve para marcar uma 
elipse.

(D) foi corretamente utilizada e serve para mostrar que há 
uma oração intercalada.

(E) foi incorretamente utilizada.

QUESTÃO 7
Há uma palavra cujo sentido concentra o humor da tirinha. 
Qual é essa palavra?

(A) "Edimunda".
(B) "pouco".
(C) "aparência".
(D) "marido".
(E) "contas".

QUESTÃO 8
Assinale a opção em que aparecem, respectivamente, um 
adjunto adverbial do segundo quadrinho e um adjunto 
adverbial do terceiro quadrinho.

(A) "não" /"tá".
(B) "estou" /"seu".
(C) "pouco" /"é".
(D) "não" /"nunca".
(E) "aparência" /"boa".

QUESTÃO 9
Sobre a tirinha como um todo, analise as afirmações

I. O texto verbal e o texto não verbal se relacionam de 
maneira a tornar a tirinha incoerente e ininteligível.

II. Os quadrinhos têm intenção claramente informativa, 
sem que haja, de maneira inquestionável, o objetivo de 
construir humor.

. No texto do segundo quadrinho, aparece pelo menos
uma locução verbal.

Está correto o que se afirma em:

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

(www.tirinhasdoze.com)
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QUESTÃO 10
A palavra "aparência", que aparece nos quadrinhos, é 
acentuada pela mesma razão de:

(A) átomo.
(B) ânimo.
(C) efêmera.
(D) oboés.
(E) eficácia.

QUESTÃO 11
Uma moeda viciada tem a probabilidade de dar cara três 
vezes maior que a de dar coroa. Qual a probabilidade de dar 
cara em um lançamento dessa moeda?

(A) 25%
(B) 35%
(C) 55%
(D) 75%
(E) 85%

QUESTÃO 12
Numa corrida com cinco competidores:

• C e E chegaram juntos.
• B chegou antes de A.
• D chegou antes de B.
• O vencedor chegou sozinho.

Nesse caso, o vencedor foi:

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

QUESTÃO 13
Qual letra vem a seguir na seqüência abaixo:

U D T Q C

(A) S
(B) P
(C) M
(D) N
(E) O

QUESTÃO 14
Um veículo se desloca com uma velocidade média de 32 
m/s. Quanto tempo ele levará para percorrer uma estrada 
de 120 km?

(A) lh  lOm 5s
(B) lh  6m 40s
(C) lh  12m
(D) lh  lOm lOs
(E) lh  25m

QUESTÃO 15
Se x = 5 + 3 e y = 2 -  30'5, então a expressão xy + 3x vale:

(A) 21
(B) 20
(C) 22
(D) 25
(E) 24

QUESTÃO 16
Uma matriz M de ordem 3 é resultante da soma de outras 
duas matrizes, A e B. Se â  = 2i + j e b̂  = iJ , então a razão 
entre os elementos M2i  e M12 é:

(A) 5/6
(B) 6/5
(C) 7/4
(D) 6/7
(E) 7/5

QUESTÃO 17
BCG está para TUBERCULOSE assim como SALK está para:

(A) TÉTANO.
(B) SARAMPO.
(C) CATAPORA.
(D) DIFTERIA.
(E) POLIOMIELITE.

RACIOCÍNIO LÓGICO



NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de

QUESTÃO 18
Numa construção, há galpões de trabalho. Cada galpão é 
composto de cinco baias. Cada baia tem 40 eixos de rotação 
e cada eixo é composto por 12 componentes. Se há seis 
galpões, então o total de componentes é:

(A) 14.400
(B) 12.200
(C) 16.400
(D) 12.400
(E) 10.240

QUESTÃO 19
Sejam A, B, C e D conjuntos NÃO vazios e considerando as 
premissas:

I. A está contido em B e C ou A está contido em D.
II. A não está contido em D.

Então, conclui-se que:

(A) B está contido em C.
(B) A está contido em C.
(C) B está contido em C ou em D.
(D) A não está contido nem em D nem em B.
(E) A não está contido nem em B nem em C.

QUESTÃO 20
12 operários trabalhando oito horas por dia durante 20 dias 
produzem 800 caixas de pregos. Quantas caixas de pregos 
serão produzidas por oito operários trabalhando 30 dias de 
seis horas de trabalho diárias, sabendo-se que essa nova 
caixa de pregos tem o dobro de dificuldade de produção que 
a primeira?

(A) 1.000
(B) 600
(C) 300
(D) 550
(E) 820

informática, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão 
em configuração padrão, em português, que o mouse está 
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão 
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de 
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas 
uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de 
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, 
diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 21
As telas de tecnologia sensível ao toque, touch screen, se 
tornaram muito comuns, estando presentes em diversos 
equipamentos, como telefones celulares, tablets, caixas 
eletrônicos, videogames etc. Assinale a alternativa que 
exibe, da maior para a menor transparência, os sistemas 
mais utilizados como touch screen.

(A) Resistivo, Capacitivo e de Onda Acústica Superficial.
(B) Capacitivo, Resistivo e de Onda Acústica Superficial.
(C) Capacitivo, de Onda Acústica Superficial e Resistivo.
(D) De Onda Acústica Superficial, Capacitivo e Resistivo.
(E) De Onda Acústica Superficial, Resistivo e Capacitivo.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que exibe a diferença, aproximada, de 
velocidade entre as portas USB 3.0 e USB 2.0.

(A) 2 vezes mais rápida.
(B) 3 vezes mais rápida.
(C) 5 vezes mais rápida.
(D) 10 vezes mais rápida.
(E) 16 vezes mais rápida.

O seguinte texto deverá ser utilizado para responder às 
questões 23 e 24, sobre o programa MS Word 2013.

Pensamentos'de'Lao'Tsé1]

• -*■ As- palavras- verdadeiras- não- são-
agradáveis- e- as* agradáveis- não- são- 
verdadeiras.H

• -► Amar- profundamente-uma- pessoa-nos-
dá- força.* Ser- amado- profundamente- 
por-alguém-nos-confere-coragem.il

• -*■ O- rio- atinge- seus- objetivos- porque-
aprendeu-a-contornar-obstáculos.11

• -► Para- ganhar- conhecimento/ adicione-
coisas- todos- os* dias.- Para- ganhar- 
sabedoria/e li mi ne-coisas-todos-os-d ias.H



QUESTÃO 23
Qual função do MS Word foi acionada para a exibição, no 
texto, dos caracteres de controle como marcas de parágrafo 
e outros símbolos de formatação?

(A) Mostrar Tudo.
(B) Modo de Leitura.
(C) Painel de Navegação.
(D) Mostrar Visualização.
(E) Mostrar Marcações.

QUESTÃO 24
As quatro setas exibidas no texto têm qual função?

(A) Lista de Marcadores.
(B) Lista de Numeração.
(C) Tabulação.
(D) Espaço em branco.
(E) Marca de Parágrafo.

QUESTÃO 25
Para utilizar a ferramenta storyboarding no programa MS 
Power Point 2013, qual, destas aplicações, deve estar 
instalada no computador?

(A) Visual Studio.
(B) OneNote.
(C) Outlook.
(D) Publisher 2013.
(E) Visio 2013.

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que apresenta as palavras que 
preenchem, respectivamente, as lacunas do seguinte texto 
sobre o SkyDrive.

  alternar entre contas no aplicativo SkyDrive. Ao
entrar no computador com uma conta da Microsoft, o
usuário é _____  conectado ao SkyDrive com essa conta.
 acessar os arquivos do SkyDrive de outra conta pelo
site SkyDrive.com.

(A) Pode-se; opcionalmente; Não se pode
(B) Não se pode; automaticamente; Pode-se
(C) Pode-se; opcionalmente; Pode-se
(D) Não se pode; automaticamente; Não se pode
(E) Pode-se; automaticamente; Pode-se

QUESTÃO 27
Para responder a esta questão, sobre o Virtual NetWork 
Computing, VNC, leia cuidadosamente as afirmações.

I. O Virtual Network Computing é um protocolo 
desenhado para possibilitar interfaces gráficas remotas.

II. Entre as aplicações práticas do VNC, está a assistência 
remota ao usuário à distância.

, Com o VNC, é possível fazer a conexão de diferentes 
ambientes, como UNIX, Linux, Windows e outros.

Está correto o que se afirma em:

(A) somente I e II.
(B) somente II e
(C) somente I e
(D) todas.
(E) nenhuma.

QUESTÃO 28
A ferramenta Speed Dial, disponibilizada pelo navegador 
Opera, trabalha com qual destes componentes?

(A) Velocidade de conexão.
(B) Velocidade de carregamento.
(C) Favoritos.
(D) Adobe Flash Player.
(E) Navegação em modo anônimo.

QUESTÃO 29
Qual, das seguintes formas de computação nas nuvens, 
oferece uma gama mais completa de serviços?

(A) laaS.
(B) PaaS.
(C) DaaS.
(D) SaaS.
(E) CaaS.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa que exibe a praga virtual que 
corresponde à seguinte definição: um programa de
computador que recolhe, automaticamente, informações 
sobre o usuário, sobre seus costumes na internet e 
transmite essa informação a uma entidade externa, sem o 
conhecimento e consentimento do usuário.

(A) Vírus.
(B) Trojan.
(C) Worm.
(D) Spyware.
(E) Phishing.



QUESTÃO 31
De acordo com o Capítulo IX do Código de Ética Médica, no 
tocante ao sigilo do paciente, as seguintes ações consistem 
em vedação ao médico, exceto:

(A) deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de 
honorários por meio judicial ou extrajudicial.

(B) revelar sigilo profissional relacionado à paciente menor 
de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, 
ainda que o menor não tenha capacidade de 
discernimento, salvo quando a não revelação puder 
acarretar dano ao paciente.

(C) fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir 
pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou 
na divulgação de assuntos médicos, em meios de 
comunicação em geral, mesmo com autorização do 
paciente.

(D) revelar informações confidenciais obtidas quando do 
exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência 
dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o 
silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da 
comunidade.

(E) prestar informações a empresas seguradoras sobre as 
circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, 
além das contidas na declaração de óbito, salvo por 
expresso consentimento do seu representante legal.

QUESTÃO 32
É impedido de atuar na sindicância e no processo ético- 
profissional o conselheiro que:

tenha interesse direto ou indireto na matéria.
II. tenha participado nos autos como perito, testemunha 

ou representante, advogado do processo ou das partes, 
ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, 
companheiro ou parente e afins até o 49 grau.

, esteja litigando, judicial ou administrativamente, com o 
interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

IV. tenha relação de parentesco, como cônjuge ou 
companheiro, ascendente, descendente e colateral até 
o 4? grau e com o advogado das partes.

É correto o que se afirma em:

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

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa que contraria o disposto pelo Código
de Processo Ético Profissional.

(A) A competência para apreciar e julgar infrações éticas é 
do Conselho Regional de Medicina que detenha a 
inscrição do médico, ao tempo da ocorrência do fato 
punível.

(B) No caso de a infração ética ter sido cometida em local 
onde o médico não possua inscrição, a sindicância e a 
instrução processual serão realizadas pelo Conselho 
Regional de Medicina que detenha a inscrição do 
médico.

(C) O julgamento da sindicância ou do processo ético- 
profissional poderá ser desaforado por decisão 
fundamentada da plenária, com a remessa dos autos ao 
Conselho Federal de Medicina.

(D) O processo terá a forma de autos judiciais, com as peças 
anexadas por termo, e os despachos, pareceres e 
decisões serão exarados em ordem cronológica e 
numérica.

(E) Os processos éticos serão julgados diretamente pelo 
pleno nos Regionais que não possuírem, 
regimentalmente, câmaras específicas de julgamento.

QUESTÃO 34
Decidida a instauração de processo ético-profissional, o 
presidente do Conselho ou o conselheiro corregedor 
nomeará o conselheiro instrutor para instruir o processo, 
dentro dos parâmetros de razoabilidade e observados os 
prazos prescricionais. De acordo com o Código de Processo 
Ético Disciplinar, em relação à instrução do processo ético- 
profissional, é incorreto afirmar que:

(A) o conselheiro instrutor promoverá, ao denunciado, 
citação para apresentar defesa prévia e arrolar suas 
testemunhas no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data de juntada do comprovante de 
recebimento, assegurando-lhe vista dos autos do 
processo na secretaria do Conselho ou fornecendo-lhe 
cópia da íntegra destes.

(B) o comparecimento espontâneo do denunciado revel aos 
autos, em qualquer fase do processo, cessa a revelia e o 
concurso do defensor dativo, assumindo o processo no 
estado em que se encontra.

(C) se intimado a testemunhar, o médico que não 
comparecer ao depoimento sem motivo justo ficará 
sujeito às disposições previstas no Código de Ética 
Médica.

(D) após a apresentação das alegações finais e análise do 
parecer processual da Assessoria Jurídica, o conselheiro 
instrutor apresentará termo de encerramento dos 
trabalhos que será encaminhado ao presidente ou ao 
corregedor do Conselho Regional de Medicina.

(E) concluída a instrução, será aberto o prazo de 15 
(quinze) dias, comum a denunciantes e denunciados, 
para apresentação das razões finais.



QUESTÃO 35
Assinale a alternativa que contraria o disposto pelo Código
de Processo Ético Profissional. Caberá recurso, no prazo de
30 (trinta) dias:

(A) às câmaras de sindicância do Conselho Federal de 
Medicina: das decisões de arquivamento proferidas 
pelas câmaras de sindicância dos Conselhos Regionais.

(B) ao pleno do Conselho Regional: das decisões proferidas 
nos processos ético-profissionais, por maioria, pelas 
câmaras, onde houver.

(C) às câmaras do Conselho Federal de Medicina: das 
decisões proferidas nos processos ético-profissionais, 
por unanimidade, pelas câmaras dos Conselhos 
Regionais ou das decisões proferidas nos processos 
ético-profissionais, por maioria ou unanimidade, pelo 
pleno dos Conselhos Regionais.

(D) ao pleno do Conselho Federal de Medicina: das decisões 
proferidas nos processos ético-profissionais, por 
maioria, pelas câmaras do CFM, ou das decisões de 
cassação do exercício profissional proferidas pelos 
Conselhos Regionais.

(E) ao pleno do Conselho Federal de Medicina, ex officio: 
das decisões de cassação do exercício profissional 
proferidas pelas câmaras.

QUESTÃO 36
Segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao médico 
revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do 
exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever 
legal ou consentimento, por escrito, do paciente. Permanece 
essa proibição:

I. mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o 
paciente tenha falecido.

II. quando de seu depoimento como testemunha. Nessa 
hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e 
declarará seu impedimento.

III. na investigação de suspeita de crime: o médico estará 
impedido de revelar segredo que possa expor o 
paciente a processo penal.

Pode-se afirmar que:

(A) somente I e II são corretas.
(B) somente I e III são corretas.
(C) somente II e III são corretas.
(D) todas são incorretas.
(E) todas são corretas.

QUESTÃO 37
De acordo com o Código de Processo Ético Profissional, após 
o recebimento do recurso a outra parte será intimada para, 
querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de:

(A) 30 (trinta) dias.
(B) 60 (sessenta) dias.
(C) 15 (quinze) dias.
(D) 20 (vinte) dias.
(E) 7 (sete) dias.

QUESTÃO 38
O Decreto n° 20.931/32 regula e fiscaliza o exercício da 
medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das 
profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira no Brasil e 
estabelece penas. Não se inclui dentre as vedações impostas 
aos médicos, pelo artigo 16 do referido dispositivo legal:

(A) receitar sob forma secreta, como a de código ou 
número.

(B) indicar em suas receitas determinado estabelecimento 
farmacêutico, para as aviar.

(C) atestar o óbito de pessoa a quem não tenha prestado 
assistência médica.

(D) exercer simultaneamente as profissões de médico e 
farmacêutico quando formado em medicina e farmácia, 
devendo optar por uma delas, do que deve dar 
conhecimento, por escrito, ao Departamento Nacional 
de Saúde Pública.

(E) assumir a responsabilidade como assistente, mesmo nas 
localidades onde não houver outro médico, do 
tratamento de pessoa da própria família, que viva sob o 
mesmo teto, que esteja acometida de doença grave ou 
toxicomania, caso em que apenas pode auxiliar o 
tratamento dirigido por médico estranho à família.

QUESTÃO 39
De acordo com o artigo 24 da Lei n° 8.666/93, é dispensável
a licitação nas seguintes situações, exceto:

(A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
(B) nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 
a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos 
e outros bens, públicos ou particulares, e somente para 
os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

(C) quando não acudirem interessados à licitação anterior e 
esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, nesse caso, 
todas as condições preestabelecidas.

(D) na contratação realizada por empresa pública ou 
sociedade de economia mista com suas subsidiárias e 
controladas, para a aquisição ou alienação de bens, 
prestação ou obtenção de serviços, ainda que o preço 
contratado seja incompatível com o praticado no 
mercado.

(E) quando a União tiver que intervir no domínio 
econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento.



QUESTÃO 40
A duração dos contratos regidos pela Lei n° 8666/93 ficará
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,
exceto quanto aos relativos:

I. aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais 
poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no 
ato convocatório.

II. À prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por 
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses.

III. ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas 
de informática, podendo a duração estender-se pelo 
prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da 
vigência do contrato.

Pode-se afirmar que:

(A) somente I e II são corretas.
(B) somente I e III são corretas.
(C) somente II e III são corretas.
(D) todas são incorretas.
(E) todas são corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 41
Segundo a Constituição Federal, não são de iniciativa
privativa do Presidente da República as leis que:

(A) disponham sobre servidores públicos da União e 
Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria.

(B) disponham sobre organização do Ministério Público e 
da Defensoria Pública da União, bem como normas 
gerais para a organização do Ministério Público e da 
Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios.

(C) disponham sobre militares das Forças Armadas, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, promoções, 
estabilidade, remuneração, reforma e transferência 
para a reserva.

(D) fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas.
(E) disponham sobre a criação de cargos, funções ou 

empregos públicos na administração direta e indireta ou 
aumento de sua remuneração.

QUESTÃO 42
Não é causa de dispensa de licitação

(A) a aquisição de bens e insumos destinados 
exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com 
recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq 
ou por outras instituições de fomento à pesquisa 
credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.

(B) a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos 
históricos, de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou 
entidade.

(C) a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que 
só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo.

(D) as compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros 
perecíveis, no tempo necessário para a realização dos 
processos licitatórios correspondentes, realizadas 
diretamente com base no preço do dia.

(E) a contratação de remanescente de obra, serviço ou 
fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, 
desde que atendida a ordem de classificação da 
licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 
preço, devidamente corrigido.

QUESTÃO 43
A duração dos contratos regidos pela Lei Federal 
n5 8.666/93 ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas 
de informática, podendo a duração estender-se pelo 
prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da 
vigência do contrato.
às compras de material de uso pelas Forças Armadas, 
com exceção de materiais de uso pessoal e 
administrativo, quando houver necessidade de manter 
a padronização requerida pela estrutura de apoio 
logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto.

. aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais 
poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no 
ato convocatório.

IV. à prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada 
por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para a 
administração, limitada a sessenta meses.

Estão corretos os incisos:

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



QUESTÃO 44
Conforme a Lei Federal ng 11.101/05, não é requisito da
petição inicial de recuperação judicial:

(A) a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações 
judiciais em que este figure como parte, inclusive as de 
natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos 
valores demandados.

(B) a relação dos bens particulares dos sócios controladores 
e dos administradores do devedor.

(C) o pedido de intimação do Ministério Público para que se 
manifeste a respeito da recuperação judicial.

(D) a relação integral dos empregados, em que constem as 
respectivas funções, salários, indenizações e outras 
parcelas a que têm direito, com o correspondente mês 
de competência, e a discriminação dos valores 
pendentes de pagamento.

(E) a relação nominal completa dos credores, inclusive 
aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a 
indicação do endereço de cada um, a natureza, a 
classificação e o valor atualizado do crédito, 
discriminando sua origem, o regime dos respectivos 
vencimentos e a indicação dos registros contábeis de 
cada transação pendente.

QUESTÃO 45
A respeito da prescrição e seus efeitos, segundo o Código 
Civil, assinale a alternativa incorreta.

(A) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores 
solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for 
solidária.

(B) A interrupção produzida contra o principal devedor 
prejudica o fiador.

(C) A prescrição pode ser interrompida por qualquer 
interessado.

(D) A prescrição interrompida recomeça a correr da data do 
ato que a interrompeu, ou do último ato do processo 
para a interromper.

(E) A interrupção operada contra um dos herdeiros do 
devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou 
devedores, senão quando se trate de obrigações e 
direitos indivisíveis.

QUESTÃO 46
Quando do cumprimento da sentença, segundo o Código de 
Processo Civil, a impugnação somente poderá versar sobre:

I. excesso de execução.
II. penhora incorreta ou avaliação errônea.
III. qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 

obrigação, como pagamento, novação, compensação, 
transação ou prescrição, desde que anterior à sentença.

IV. evicção.

Estão incorretos somente os incisos:

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

QUESTÃO 47
A respeito das disposições gerais dos recursos no Código de 
Processo Civil, leia os incisos a seguir.

I. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá 
integralmente a sentença ou a decisão recorrida.

II. A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, 
se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo 
de dez dias.

. A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação 
da outra parte.

IV. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a sentença 
ou a decisão poderá recorrer desde que o faça no prazo 
estipulado.

V. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos 
aproveita.

Os incisos corretos são:

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

QUESTÃO 48
Analise os incisos com cuidado. O assunto é execução fiscal 
(Lei Federal n9 6.830/80).

Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz 
ao executado, a substituição da penhora por depósito 
em dinheiro ou fiança bancária.
Na execução fiscal, qualquer intimação ao 
representante judicial da Fazenda Pública será feita 
pessoalmente, salvo quando não possuírem caráter 
decisório.
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 
custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de 
seu interesse independerá de preparo ou de prévio 
depósito. No entanto, se vencida, a Fazenda Pública 
ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte
contraria.

IV. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção 
jure et de jure de certeza e liquidez.

Estão incorretos somente os incisos:

(A) II e III.
(B) 1, II e III.
(C) II e IV.
(D) III e IV.
(E) 1 e II.



QUESTÃO 49
Não são efeitos da condenação automáticos, devendo ser
motivadamente declarados na sentença:

I. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado 
pelo crime.

II. A perda de cargo, função pública ou mandato 
eletivo quando aplicada pena privativa de liberdade por 
tempo igual ou superior a um ano, nos crimes 
praticados com abuso de poder ou violação de dever 
para com a Administração Pública.

III. A perda em favor da União, ressalvado o direito do 
lesado ou de terceiro de boa-fé do produto do crime ou 
de qualquer bem ou valor que constitua proveito 
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

IV. A inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado 
como meio para a prática de crime doloso.

Estão corretos somente os incisos:

(A) II e III.
(B) 1, III e IV.
(C) 1 e II.
(D) II e IV.
(E) II, III e IV.

QUESTÃO 50
As assertivas contêm conteúdo diverso entre si, a respeito 
de Direito do Trabalho. O artigo 41 da Constituição Federal 
irá ajudar no entendimento da questão. Tenha atenção.

"Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os 
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. § l g O servidor público estável 
só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado; II - mediante processo administrativo 
em que lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante 
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa."

I. O servidor público celetista da administração direta, 
autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade 
prevista no art. 41 da CF/1988.

II. Os empregados dos conselhos de fiscalização de 
profissões regulamentadas são regidos pela legislação 
trabalhista, sendo vedada qualquer forma de 
transposição, transferência ou deslocamento para o 
quadro da Administração Pública direta ou indireta.

, Não cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho
contra decisão em processo administrativo, de interesse 
de funcionário, proferida por Tribunal Regional do 
Trabalho.

IV. Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, ainda que admitido mediante 
aprovação em concurso público, não é garantida a 
estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.

V. Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, 
considerado nulo por ausência de concurso público, 
quando celebrado originalmente com ente da 
Administração Pública Indireta, continua a existir após a 
sua privatização.

Estão corretos somente os incisos:

(A) 1, II, IV e V.
(B) 1 e II.
(C) III, IV e V.
(D) III e V.
(E) II e IV.






