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INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – IMESF 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ASSESSOR JURÍDICO
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As razões _______ a indústria do cigarro está investindo em ONG antitabagista. 

 

A indústria do cigarro, capitaneada pela Philip Morris, está investindo um bilhão de dólares 

numa ONG que promete um mundo sem cigarro. ______? Cientistas de reputação imaculada 

deveriam aceitar contribuições financeiras de uma companhia de tabaco? Este não é um teste 

teórico de comportamento ético, mas o dilema que se apresentou dramaticamente para 

acadêmicos da Universidade de Utrecht (UU), na Holanda.  Quem lançou a isca foi a Philip Morris, 

gigante mundial do tabaco, e a oferta não era de se jogar fora: 360 mil euros (1,64 milhão de 

reais) para o trabalho de investigar as consequências do contrabando e falsificação de cigarros. 

De mais a mais, a companhia acenava com total liberdade para os acadêmicos em suas 

apurações. 

Não são historicamente as mais decentes as relações entre profissionais da saúde e as 

controvertidas usinas de câncer de pulmão. Décadas atrás, a indústria de tabaco tinha o hábito 

de recrutar médicos de forma que eles, ao contrário do que já indicavam os alertas patológicos, 

alardeassem publicamente as virtudes do fumo para os pulmões e as vias respiratórias. Médicos 

de prestígio aceitavam alegremente ser cúmplices desse crime. É natural que, hoje em dia, 

quando a indústria procura a academia, uma fumaça de desconfiança impregne o ar. 

O professor de Direito John Vervaele, encarregado de administrar a doação em Utrecht, reagiu 

às críticas argumentando: “Fazemos isso ______ indústria de tabaco não é ilegal. O comércio 

ilícito de cigarro, sim”.  O argumento não convenceu os pneumologistas e oncologistas da 

Sociedade Holandesa do Câncer, os mais desconfiados em relação à pretensa boa vontade da 

Philip Morris. “Cerca de 7 milhões de pessoas continuam morrendo todos os anos, no mundo 

inteiro, vítimas dos efeitos malignos do fumo” – rebateram os clínicos.  

A discussão azedou a tal ponto que a UU acabou declinando da doação. Anunciou que ela 

............ vai bancar a pesquisa do professor Vervaele e sua equipe. A Philip Morris, por sua vez, 

está disposta a verter uma montanha de dinheiro em programas como aquele que tentou, em 

vão, na Holanda. O combate ao comércio ilegal de cigarro vai lhe custar 100 milhões de dólares 

– não só em pesquisas, mas também nos custos de repressão ao tráfico. Outro bilhão de dólares 

a Philip Morris pretende investir, ao longo de 12 anos, na Foundation for a Smoke-Free World, 

uma ONG com sede em Nova York. Como entender que a fabricante do Marlboro, a marca número 

1, esteja financiando uma fundação ______ nome apregoa “um mundo sem cigarro”? 

A tal fundação ............ controvérsias, de fato. A Philip Morris assegura que ela exprime hoje 

uma preocupação que é de ............ indústria do tabaco: como ajudar os fumantes a encontrar 

alternativas seguras aos cigarros combustíveis, unanimemente fadados à extinção? Já a 

Organização Mundial da Saúde não tem tanta certeza assim dos objetivos meritórios das 

campanhas da indústria.  

De acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do 

Tabaco, com sede em Genebra, o que uma entidade endinheirada como a Foundation for a 

Smoke-Free World almeja é atropelar as iniciativas coletivas para impor sua própria pauta, seus 

próprios métodos e, no final, seus próprios interesses – que continuam comprometendo a vida 

saudável.  
Texto especialmente adaptado para esta prova.                                                                                

Fonte: https://www.cartacapital.com.br/revista/1011/cortina-de-fumaca 
 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

do título e das linhas 02, 17 e 29. 

 

A) por que – Por quê – porque – cujo 

B) porque – Por que – porque – cujo o 

C) porque – Porquê – por quê – onde o 

D) por que – Por que – porque – em que o 

E) porquê – Por quê – por que – o qual 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

                               

https://www.cartacapital.com.br/revista/809/o-cigarro-no-mundo-4041.html
https://www.cartacapital.com.br/saude/brasil-gasta-mais-de-20-bilhoes-de-reais-para-tratar-doencas-relacionadas-ao-tabaco
https://www.cartacapital.com.br/politica/oito-em-cada-dez-homens-que-morrem-por-doenca-respiratoria-cronica-no-pais-sao-fumantes
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QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 23, 30 e 31. 

 

A) mesmo – sucita – toda 

B) mesmo – suscita – toda a 

C) mesma – suscita – toda a  

D) mesmo – sussita – toda 

E) a mesma – suscita – toda  

 

 

QUESTÃO 03 – Os termos “a tal ponto que” (l. 22), “mas também” (l. 26) e “De acordo com” (l. 35) 

transmitem, respectivamente, ideia de: 

 

A) Consequência, adição e conformidade. 

B) Concessão, adversidade e ordem. 

C) Finalidade, oposição e conformidade. 

D) Comparação, consequência e concessão. 

E) Adversidade, adição e conclusão. 

 

 

QUESTÃO 04 – São vocábulos que poderiam, no contexto dado, substituir imaculada (l. 02), 

alardeassem (l. 13) e pretensa (l. 19), sem ocasionar qualquer tipo de mudança no texto, EXCETO: 

 

A) inconspurcada – gabassem – presumida. 

B) proba – ostentassem – alegada. 

C) ilibada – trombeteassem – suposta. 

D) casta – desfilassem – legítima. 

E) impoluta – apregoassem – conjecturada. 

 

 

QUESTÃO 05 – Analise as assertivas abaixo sobre a seguinte frase do texto: “Médicos de prestígio 

aceitavam alegremente   ser cúmplices desse crime.” e assinale V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 

 

(  ) É um período composto com duas orações; o primeiro segmento sublinhado é a oração principal.  

(  ) O segundo segmento sublinhado é uma oração que tem valor de complemento verbal. 

(  ) “de prestígio” é adjunto adnominal; “desse crime” é complemento nominal. 

(  ) “alegremente” é predicativo do sujeito. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) V – V – V – F. 

C) V – F – F – F.  

D) F – V – V – F.  

E) F – F – F – V.  
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QUESTÃO 06 – Considere os seguintes fragmentos do texto: 

 

“Não são historicamente as mais decentes as relações entre profissionais da saúde e as 

controvertidas usinas de câncer de pulmão.”  

“A discussão azedou a tal ponto...”  

 

No primeiro, é feito um juízo de valor depreciativo sobre “as relações”, mas com um linguajar 

ameno; o texto também chama as indústrias de tabaco de “usinas de câncer de pulmão”. No segundo, 

toma-se emprestado o verbo “azedar” (tornar amargo ou ácido o cheiro ou o gosto) a fim de melhor 

expressar o mau resultado da discussão. Tais escolhas de vocabulário constituem figuras de 

linguagem.  

 

Assinale a alternativa que apresenta o nome correto, respectivamente, das três figuras 

empregadas. 

 

A) Metáfora, metonímia e ironia. 

B) Hipérbole, metáfora e metonímia. 

C) Zeugma, metáfora e eufemismo. 

D) Metonímia, eufemismo e anacoluto. 

E) Eufemismo, metáfora e metáfora. 

 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa em que há um vocábulo cuja regra de acentuação gráfica 

destoa da que determina a grafia dos demais. 
 

A) décadas – teórico – dólares.  

B) cúmplices – acadêmicos – tráfico.  

C) médicos – combustíveis – vítimas. 

D) hábito – críticas – ético. 

E) número – ilícito – clínicos. 

 

 

QUESTÃO 08 – Quanto às seguintes ocorrências da palavra que no texto, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Nas linhas 02 e 04, trata-se de um pronome. 

B) Na linha 14, trata-se de uma conjunção, assim como na linha 22 (os dois casos). 

C) Na linha 24, não se trata de um pronome. 

D) Nas linhas 28 e 30, trata-se de conjunção integrante. 

E) Nas linhas 36 e 38 introduzem orações adjetivas. 

 

 

Para responder às questões 09 e 10, considere o seguinte trecho do texto (os sinais de 

pontuação foram numerados). 

 

De acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, (1) chefe da Convenção do Controle do 

Tabaco, (2) com sede em Genebra, (3) o que uma entidade endinheirada como a Foundation for a 

Smoke-Free World almeja é atropelar as iniciativas coletivas para impor sua própria pauta, (4) seus 

próprios métodos e, no final, seus próprios interesses – (5) que continuam comprometendo a vida 

saudável.  

 

QUESTÃO 09 – Sobre a pontuação desse trecho do texto, assinale a alternativa correta. 

 

A) As vírgulas (1) e (2) podem ser dispensadas sem acarretar erro ao texto, já que seus papeis são 

somente dar ênfase. 

B) Pode-se acrescentar uma vírgula após “almeja” a fim de tornar o texto mais pausado e mais claro 

para a leitura. 

C) A vírgula (3) pode ser substituída por ponto seguido de inicial maiúscula, criando-se, assim, 

corretamente, uma nova frase. 

D) A vírgula (4) separa termos de mesmo valor sintático. 

E) O travessão (5) não poderia ser substituído por vírgula. 
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QUESTÃO 10 – Considere as seguintes reescrituras do texto dado:  
 

I. O que uma entidade endinheirada (como a Foundation for a Smoke-Free World) almeja é, de 

acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva (chefe da Convenção do Controle do Tabaco, 

com sede em Genebra), atropelar as iniciativas coletivas para impor, além de sua própria pauta, 

seus próprios métodos e seus próprios interesses, que continuam comprometendo a vida 

saudável. 

II. Atropelar as iniciativas coletivas para impor sua própria pauta, seus próprios métodos e, no final, 

seus próprios interesses (que continuam comprometendo a vida saudável): de acordo com a 

brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do Tabaco, com sede em 

Genebra, é isso que uma entidade endinheirada como a Foundation for a Smoke-Free World 

almeja.  

III. De acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do 

Tabaco, com sede em Genebra, os interesses de uma entidade endinheirada como a Foundation 

for a Smoke-Free World é atropelar as iniciativas coletivas, impondo sua própria pauta, seus 

próprios métodos e, no final, seus próprios interesses – comprometendo a vida saudável. 

IV. Segundo a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do Tabaco, com 

sede em Genebra, continuam comprometendo a vida saudável a imposição da pauta e dos 

interesses de uma entidade endinheirada como a Foundation for a Smoke-Free World, em que 

almeja atropelar as iniciativas coletivas. 

 

Quais mantêm a correção e o sentido do texto original? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – A Lei nº 8.080/1990, no verso em trata da organização, da direção e da gestão do 

Sistema Único de Saúde, determina que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de 

acordo com a Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 
 

I. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 

II. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 

equivalente.  

III. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei nº 11.062/2011, a Diretoria Executiva do IMESF, no Município 

de Porto Alegre, órgão de direção geral e administração superior colegiada, responsável pela gestão 

técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional, será constituída pelos seguintes 

membros: 
 

I. Presidente e Vice-Presidente. 

II. Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Técnico. 

III. Secretário da Saúde e Procurador do Município, responsável pela área da saúde. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 13 – A Lei nº 11.062/2011, na seção que trata do controle e da fiscalização, estabelece 

que _______________ o IMESF encaminhará à Secretária Municipal de Saúde relatório de gestão, 

com pareceres do Conselho Curador e do Conselho Fiscal, de acordo com o contrato de gestão. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) mensalmente 

B) bimestralmente 

C) trimestralmente 

D) semestralmente  

E) anualmente 
 

 

QUESTÃO 14 – Para os preceitos da Lei nº 11.062/2011, o IMESF proporcionará plano previdenciário 

suplementar aos seus funcionários, oportunizando a complementação de: 
 

A) Seu salário. 

B) Seus vencimentos. 

C) Suas gratificações. 

D) Sua aposentadoria. 

E) Suas operações. 

 

 

QUESTÃO 15 – De acordo com a Portaria de Consolidação nº 1/2017, a Relação Nacional de Ações e 

Serviços de Saúde (RENASES) está organizada nos seguintes componentes:  

 

I. Ações e serviços da atenção básica (primária).  

II. Ações e serviços da urgência e emergência. 

III. Ações e serviços da atenção psicossocial.  

IV. Ações e serviços da atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

V. Ações e serviços da vigilância em saúde.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I, III e IV.  

C) Apenas II, III e V. 

D) Apenas I, II, III e V. 

E) I, II, III, IV e V.  
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QUESTÃO 16 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo 
com a Portaria de Consolidação nº 6/2017 na seção que trata sobre o custeio da atenção básica. 

 

(  ) O Bloco da Atenção Básica é constituído por três componentes: Componente Piso da Atenção 

Básica Fixo (PAB Fixo), Variável (PAB Variável) e Flutuante (PAB Flutuante). 

(  ) O Componente PAB Fixo refere-se ao financiamento de ações de atenção básica à saúde, cujos 

recursos serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de 

Saúde aos fundos de saúde do Distrito Federal e dos municípios. 

(  ) O Componente PAB Variável é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento 

de estratégias, realizadas no âmbito da atenção básica em saúde, tais como: saúde da família, 

agentes comunitários de saúde, saúde bucal, fator de incentivo de atenção básica aos povos 

indígenas, incentivo para a atenção à saúde no sistema penitenciário e incentivo para a atenção 

integral à saúde do adolescente em conflito com a lei, em regime de internação e internação 

provisória e outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico. 

(  ) Os recursos do Componente PAB Flutuante serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos 

fundos de saúde do Distrito Federal e dos municípios, mediante adesão e implementação das 

ações a que se destinam e desde que constantes no respectivo Plano de Saúde. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) F – V – V – F.  

C) V – F – F – V.  

D) F – F – V – V.  

E) V – V – F – F.  

 

 
QUESTÃO 17 – De acordo com Portaria de Consolidação nº 6/2017, os recursos que compõem cada 

Bloco de Financiamento, sendo eles o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e o de 

Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, devem ser aplicados em ações e serviços 

públicos de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observada a vinculação dos recursos, 

ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida _____________ do Orçamento Geral da 

União que deu origem aos repasses realizados. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) pelos membros do conselho 

B) em cada etapa do projeto 

C) na reunião inicial 

D) na dispensa de licitação 

E) em cada programa de trabalho 

 

 

QUESTÃO 18 – De acordo com a Lei Orgânica, a pessoa física ou jurídica, no Município de Porto 

Alegre, com infração não regularizada a qualquer dispositivo legal do Município não poderá: 

 

A) Ter acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

B) Ingressar nos programas educacionais do Município. 

C) Receber benefício ou incentivo fiscal. 

D) Se afastar do país sem a devida regularização. 

E) Obter licenças para uso de espaço público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



467_LP_NS_3/1/201912:33:52 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

 

QUESTÃO 19 – De acordo com a Lei Orgânica, dentre os orçamentos anuais previstos para o 

Município de Porto Alegre, estão os seguintes: 

 

I. Orçamentos da administração direta. 

II. Orçamentos de autarquias municipais. 

III. Orçamentos das fundações mantidas pelo Município.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 20 – Analise as assertivas abaixo que tratam dos direitos dos servidores e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. 

 

(  ) Livre acesso à associação sindical. 

(  ) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

(  ) Irredutibilidade de vencimento e salário. 

(  ) Auxílio-transporte, auxílio-refeição, auxílio-creche e adicional por difícil acesso ao local do trabalho, 

nos termos da lei. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) F – V – V – F.  

C) V – F – F – V.  

D) F – F – V – V.  

E) V – V – F – F.  

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – Por padrão, as extensões .ODS e .ODT, respectivamente, pertencem a que programas 

do Pacote LibreOffice 5.0? 

 

A) Impress e Writer. 

B) Calc e Writer. 

C) Writer e Impress. 

D) Impress e Calc. 

E) Calc e Impress. 

 

QUESTÃO 22 – O Ícone Navegador , frequentemente utilizado no programa Impress do Pacote 

LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão, está associado a que tecla de atalho? 

 

A) Ctrl+Shift+N. 

B) Ctrl+Alt+N. 

C) Ctrl+Shift+F5. 

D) F5. 

E) Ctrl+Shift+F12. 
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QUESTÃO 23 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de célula 

A7, o seguinte: =SOMASE(A1:A6;"C";C1:C6) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que 

valor conterá em A7? 

 

 
Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2007, em sua configuração padrão 

 

A) 6 

B) 11 

C) 12 

D) 13 

E) 15 

 

 

QUESTÃO 24 – Os submenus , pertencentes ao programa Writer do 

Pacote LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão, estão localizados em que Menu? 

 

A) Arquivo. 

B) Inserir. 

C) Ferramentas. 

D) Formatar. 

E) Editar. 

 

 

QUESTÃO 25 – Com base no programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração padrão, 

presuma que o usuário digitou no endereço de célula A4 o seguinte: =B1+$C1+D1 e, logo após, 

copiou e colou a fórmula para o endereço de célula B5. Qual a fórmula que estará regravada em B5? 

 

A) =B1+$C1+D1 

B) =B2+$D2+E3 

C) =C2+$C4+E6 

D) =E2+$C5+D9 

E) =C2+$C2+E2 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26 – João, cidadão residente em Porto Alegre, ajuizou ação popular objetivando obter o 

reconhecimento de vício de ato administrativo no contrato firmado entre o Município e a Sociedade 

ABC Ltda. Nessa hipótese: 

 

A) O Ministério Público poderá intervir como litisconsorte do autor popular. 

B) O Município não pode deixar de oferecer contestação ante o interesse público envolvido. 

C) O Município poderá se abster de contestar a demanda, ou poderá atuar ao lado do autor, desde 

que isso se afigure útil ao interesse público. 

D) O juiz deverá extinguir o processo em relação à Sociedade ABC Ltda. ante a sua evidente 

ilegitimidade para a demanda. 

E) Não haverá interesse que justifique a intervenção do Ministério Público na demanda, eis que o 

interesse público, na hipótese, é secundário. 

 

 

QUESTÃO 27 – Por determinação constitucional, são gratuitas as ações de: 

  

A) Mandado de segurança e habeas corpus. 

B) Mandado de segurança e habeas data. 

C) Habeas corpus e habeas data. 

D) Mandado de segurança individual e coletivo. 

E) Habeas data e mandado de segurança coletivo. 

 

 

QUESTÃO 28 – As Emendas Constitucionais: 

 

A) Não estão sujeitas à sanção presidencial. 

B) Serão discutidas e votadas em cada Casa do Congresso Nacional, em turno único. 

C) Exigem, para sua aprovação, quórum de metade mais um dos membros de cada Casa do 

Congresso Nacional. 

D) Não podem ocorrer por iniciativa do Presidente da República. 

E) Não podem ocorrer na vigência de intervenção federal, mas podem ocorrer em estado de defesa 

ou em estado de sítio. 

 

 

QUESTÃO 29 – Quando a lei ordinária, publicada sob o regime constitucional revogado, mantém a 

sua validade frente a promulgação de uma nova constituição, ocorre a aplicação da teoria da: 

 

A) Recepção. 

B) Hierarquia constitucional. 

C) Força normativa da constituição. 

D) Repristinação. 

E) Adequação constitucional. 

 

 

QUESTÃO 30 – De acordo com a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, em seu Manual de 

Direito Administrativo, são formas de convalidação do ato administrativo: 

 

A) Revogação, reforma e conversão. 

B) Revogação, ratificação e conversão. 

C) Ratificação, reforma e conversão. 

D) Confirmação, ratificação e conversão. 

E) Confirmação, ratificação e reforma. 
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QUESTÃO 31 – NÃO representa caraterística dos contratos administrativos: 

 

A) Obediência à forma prescrita em lei. 

B) Presença de cláusulas exorbitantes. 

C) Natureza de adesão. 

D) Finalidade pública. 

E) Imutabilidade. 

 

 
QUESTÃO 32 – Conforme o disposto na Lei nº 8.666/1993, a rescisão do contrato administrativo: 

 

A) Somente pode ser judicial. 

B) Pode ser unilateral, amigável ou judicial. 

C) Não pode ser unilateral. 

D) Ocorre pelo decurso do prazo previsto no contrato. 

E) Somente poderá ser realizada pela Administração Pública. 

 

 

QUESTÃO 33 – Na intervenção do Estado na propriedade particular, as limitações administrativas: 

 

A) Decorrem de atos administrativos de caráter específico, dirigidos a indivíduos determinados. 

B) Tem caráter transitório. 

C) Representa forma de desapropriação por interesse social. 

D) Não geram direito à indenização. 

E) Implica a perda da propriedade. 

 

 

QUESTÃO 34 – No processo civil, se NÃO tiver interesse na realização da audiência de conciliação 

ou mediação, o autor deverá manifestar seu interesse: 

 

A) No início da audiência. 

B) Até 10 dias antes da audiência. 

C) Até 05 dias antes da audiência. 

D) Até 03 dias antes da audiência. 

E) Na petição inicial. 

 

 

QUESTÃO 35 – Em uma demanda cível de procedimento comum, a decisão do juiz de primeiro 

grau que indefere o pedido do autor de realização de prova pericial: 

 

A) É irrecorrível. 

B) Poderá ser recorrida em preliminar de apelação ou contrarrazões desse recurso. 

C) Poderá ser atacada por recurso de agravo de instrumento. 

D) Poderá ser atacada por recurso de agravo retido. 

E) Poderá ser atacada por protesto para evitar preclusão. 

 

 

QUESTÃO 36 – Frente a determinado ato administrativo, a parte interessada ofereceu o recurso 

administrativo competente, o qual foi recebido com efeito suspensivo, independentemente de 

caução. Nessa hipótese: 

 

A) Não cabe a impetração de mandado de segurança. 

B) Poderá a parte interessada impetrar mandado de segurança, no prazo de 120 dias contados da 

prática do ato administrativo. 

C) Poderá a parte interessada impetrar mandado de segurança, no prazo de 120 dias contados da 

interposição do recurso administrativo. 

D) Eventual mandado de segurança não comportará a concessão de liminar. 

E) Eventual mandado se segurança somente admitirá liminar se a parte oferecer caução. 
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QUESTÃO 37 – A inépcia do pedido, no processo civil, acarreta: 

 

A) A extinção do processo, com julgamento do mérito. 

B) A extinção do processo, sem julgamento do mérito, com formação de coisa julgada material. 

C) O indeferimento da petição inicial. 

D) O julgamento de mérito antecipado da lide. 

E) O julgamento liminar de improcedência. 

 

 

QUESTÃO 38 – Quando o relator, no processo civil, constatar a falta de documento no recurso de 

agravo de instrumento, deverá: 

 

A) Não conhecer do recurso. 

B) Negar provimento de plano ao recurso. 

C) Conceder o prazo de 5 dias ao recorrente, para complementar a documentação. 

D) Oportunizar à outra parte a oferta das contrarrazões recursais. 

E) Determinar o retorno do recurso ao primeiro grau. 

 

 

QUESTÃO 39 – O imposto sobre ______________ não poderá ter suas alíquotas majoradas (ou 

reduzidas) por ato do Poder Executivo Federal. 

 

Assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) importação 

B) exportação 

C) produtos industrializados 

D) operações de crédito, câmbio e seguros 

E) rendas e proventos de qualquer natureza 

 

 

QUESTÃO 40 – As imunidades tributárias: 

 

A) Equivalem às hipóteses de isenção tributária. 

B) Estão previstas em lei complementar. 

C) Estão previstas exclusivamente no Código Tributário Nacional. 

D) Estão previstas na Constituição Federal. 

E) Decorrem de decretos expedidos pelo Poder Executivo. 

 

 

QUESTÃO 41 – No Direito Tributário, a taxa de serviços será cobrada em razão da prestação: 

 

A) Estatal de um serviço público específico e indivisível. 

B) Estatal de um serviço público específico e divisível. 

C) Estatal de um serviço geral e de uso potencial. 

D) De um serviço por empresa concessionária de serviços públicos, equivalendo à tarifa. 

E) De um serviço por empresa permissionária de serviços públicos, equivalendo à tarifa. 

 

 

QUESTÃO 42 – No imposto predial e territorial urbano, se verifica a modalidade de lançamento: 

 

A) De ofício. 

B) Por declaração. 

C) Por homologação. 

D) Indireto. 

E) Por informação. 
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QUESTÃO 43 – O parcelamento das férias do empregado: 

 

A) É vedado aos menores de 18 anos. 

B) É vedado aos maiores de 50 anos. 

C) É vedado aos trabalhadores em geral. 

D) Pode ocorrer em até três períodos. 

E) É faculdade do empregador, não dependendo de concordância do empregado. 

 

 

QUESTÃO 44 – A jornada de trabalho de 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso: 

 

A) Somente é admitida nos casos excepcionais previstos em lei. 

B) Somente é admitida se prevista em convenção coletiva. 

C) Pode ser prevista, por escrito, nos contratos individuais de trabalho. 

D) Pode ser acertada verbalmente nos contratos individuais de trabalho.  

E) Pode ser prevista nos contratos individuais de trabalho, desde que homologada pelo sindicato da 

categoria. 

 

 

QUESTÃO 45 – No processo do trabalho, serão devidos honorários de sucumbência: 

 

A) Desde que o advogado não esteja atuando em causa própria. 

B) No valor máximo de 20% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito 

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 

C) Fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 10% sobre o valor que resultar da liquidação da 

sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa. 

D) Fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da 

sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa. 

E) Serão arbitrados pelo julgador no valor máximo de 5% sobre o valor que resultar da liquidação 

da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa, quando vencido o reclamante. 

 

 

QUESTÃO 46 – No processo do trabalho, a decisão do magistrado de primeiro grau que acolhe o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na fase de cognição: 

 

A) Não poderá ser atacada por recurso imediato. 

B) Poderá ser atacada por agravo de instrumento. 

C) Deverá ser atacada por embargos de declaração, para evitar a preclusão consumativa. 

D) Poderá ser atacada por agravo retido. 

E) Poderá ser atacada por agravo de petição. 

 

 

QUESTÃO 47 – Analise as seguintes afirmações: 

 

I. O direito subjetivo à saúde é de todos, independentemente de contribuição. 

II. A assistência social é prestada a quem dela necessitar, na forma da lei, independentemente de 

contribuição para custeio. 

III. O direito subjetivo à proteção da previdência social é universal e independe de contribuição. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 48 – O prazo para o segurado ou beneficiário requerer a revisão do ato de concessão do 

benefício é de _____ anos, contados a partir _____________________________________. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) três – do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação 

B) três – do dia do deferimento administrativo do benefício 

C) cinco – do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação 

D) dez – do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação 

E) dez – do dia do deferimento administrativo do benefício 

 

 

QUESTÃO 49 – Os aposentados do Regime Geral da Previdência Social: 

 

A) Não têm direito ao pagamento de gratificação natalina. 

B) Têm direito ao pagamento de gratificação natalina, que terá por base os proventos do mês de 

dezembro de cada ano. 

C) Poderão ter renda mensal inferior ao valor do salário mínimo, de acordo com a contribuição 

realizada para o sistema. 

D) Têm o direito, reconhecido por lei, de desaposentação. 

E) Têm o direito, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, de desaposentação. 

 

 

QUESTÃO 50 – A Constituição Federal impõe, como regra geral, para a aposentadoria no Regime 

Geral da Previdência Social, a condição de: 

 

A) 30 anos de contribuições, para homens e mulheres. 

B) 35 anos de contribuições, para homens e mulheres. 

C) 40 anos de contribuição para homens e 35 anos de contribuição para mulheres. 

D) 35 anos de contribuição para homens e 30 anos de contribuição para mulheres. 

E) 30 anos de contribuição para homens e 25 anos de contribuição para mulheres. 

 

 


