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SSA- HMDCC - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO 
HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CÉLIO DE CASTRO

NÍVEL SUPERIOR
ADVOGADO

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

EDITAL Nº 08/2014 

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos de Saúde Pública  
(20 questões), Conhecimentos Específicos (30 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III.  Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal. 
V.  Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas.
VI. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 2 
 (duas) horas de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões, 

ao fiscal de sala.   
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo 

recursal contra gabarito. 
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.  
 
 

Boa Prova!
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PORTUGUÊS

Texto I 
O que é filosofia?

 Querida Sofia, 

 Muitas pessoas têm hobbies diferentes. Algumas 
colecionam moedas e selos antigos, outras gostam de 
trabalhos manuais, outras ainda dedicam quase todo o seu 
tempo livre a uma determinada modalidade de esporte.

 Também há os que gostam de ler. Mas os tipos de leitura 
também são muito diferentes. Alguns leem apenas jornais 
ou gibis, outros gostam de romances, outros ainda preferem 
livros sobre temas diversos como astronomia, a vida dos 
animais ou as novas descobertas da tecnologia. 

 Se me interesso por cavalos ou pedras preciosas, não 
posso querer que todos os outros tenham o mesmo 
interesse. Se fico grudado na televisão assistindo a todas 
as transmissões de esporte, tenho que aceitar que outras 
pessoas achem o esporte uma chatice. 

 Mas será que alguma coisa interessa a todos? Será que 
existe alguma coisa que concerne a todos, não importando 
quem são ou onde se encontram? Sim, querida Sofia, 
existem questões que deveriam interessar a todas as 
pessoas. E é sobre tais questões que trata este curso. 

 Qual é a coisa mais importante da vida? Se fazemos esta 
pergunta a uma pessoa de um país assolado pela fome, a 
resposta será: a comida. Se fazemos a mesma pergunta a 
quem está morrendo de frio, então a resposta será: o calor. 
E quando perguntamos a alguém que se sente sozinho e 
isolado, então certamente a resposta será: a companhia de 
outras pessoas. 

 Mas, uma vez satisfeitas todas essas necessidades, será 
que ainda resta alguma coisa de que todo mundo precise? 
Os filósofos acham que sim. Eles acham que o ser humano 
não vive apenas de pão. É claro que todo mundo precisa 
comer. E precisa também de amor e cuidado. Mas ainda 
há uma coisa de que todos nós precisamos. Nós temos a 
necessidade de descobrir quem somos e por que vivemos. 

 Portanto, interessar-se em saber por que vivemos não é 
um interesse “casual” como colecionar selos por exemplo. 
Quem se interessa por tais questões toca um problema 
que vem sendo discutido pelo homem praticamente desde 
quando passamos a habitar este planeta. A questão de 
saber como surgiu o universo, a Terra e a vida por aqui 
é uma questão maior e mais importante do que saber 
quem ganhou mais medalhas de ouro nos últimos Jogos 
Olímpicos. 

 (GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. p.24-25)   

1) Pode-se inferir que o objetivo principal do texto é: 
a) convencer Sofia de que os interesses pessoais variam 

de acordo com as afinidades e aptidões de um sujeito. 
b) revelar que necessidades mais abstratas representam 

indício de modernidade uma vez que, no passado, 
priorizavam-se elementos concretos. 

c) mostrar que o conhecimento sobre quem somos e 
de onde viemos é uma necessidade coletiva que 
singulariza o homem. 

d) indicar que é preciso respeitar as diferenças de gostos 
considerando a subjetividade dos indivíduos. 

2) A partir da análise do texto, assinale a alternativa que 
apresenta uma afirmação INCORRETA. 
a) O emprego inicial de um interlocutor específico, Sofia, 

não impede que a reflexão proposta estenda-se aos 
outros leitores. 

b) As perguntas empregadas ao longo do texto cumprem 
papel retórico ampliando a reflexão sobre as questões 
propostas. 

c) A pessoalidade linguística empregada em algumas 
passagens do texto aproxima o autor das situações 
descritas. 

d) O emprego, no início do texto, de exemplos de natureza 
mais universal ratifica a ideia de que os interesses são 
sempre individuais e distintos. 

3) Observe que a estratégia de coesão empregada 
pelo autor no trecho abaixo é marcada pelo uso de 
pronomes.  

“Muitas pessoas têm hobbies diferentes. Algumas 
colecionam moedas e selos antigos, outras gostam de 
trabalhos manuais, outras ainda dedicam quase todo 
o seu tempo livre a uma determinada modalidade de 

esporte.” (1º §)
 Assinale a alternativa que indica a correta classificação 

do tipo de pronome que cumpriu esse papel.
a) demonstrativos 
b) pessoais
c) indefinidos 
d) relativos 

4) Ao questionar uma pessoa sobre o que ela considera a 
“coisa mais importante da vida”, o autor revela que: 
a) as necessidades essenciais são sempre de ordem 

material. 
b) o que diferencia as necessidades é a situação em que 

a pessoa está. 
c) a necessidade de entender a si e ao mundo sobrepõe-

se a todas as outras. 
d) as necessidades estão relacionadas ao gosto pessoal 

do indivíduo. 

 Considere o fragmento abaixo para responder às 
questões 5 e 6 seguintes. 

“Mas, uma vez satisfeitas todas essas necessidades, 
será que ainda resta alguma coisa de que todo mundo 

precise?” (6º §)

5) Assinale a alternativa em que se faz um comentário 
sintático INCORRETO sobre o trecho em análise. 
a) Existe apenas uma oração subordinada introduzida 

pela conjunção integrante “que”. 
b) “alguma coisa” cumpre a função sintática de sujeito 

simples do verbo “resta”. 
c) O adjetivo “satisfeitas” exerce, no contexto, a função 

sintática de predicativo. 
d) O emprego da preposição “de” após o substantivo 

“coisa” obedece à regência desse nome.

6) A pontuação cumpre papel essencial na delimitação das 
ideias apresentadas em um texto. Desse modo, pode-
se afirmar que o conteúdo entre vírgulas expressa, em 
relação ao restante do fragmento, um sentido de: 
a) tempo 
b) causa 
c) modo 
d) concessão
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7) O sentido simbólico é um recurso adotado pelo autor 
para realçar uma ideia. Desse modo, assinale a única 
alternativa em que se nota um exemplo de linguagem 
figurada. 
a) “Muitas pessoas têm hobbies diferentes.” (1º §)
b) “Alguns leem apenas jornais ou gibis, outros gostam de 

romances,” (2º §)  
c) “Se fico grudado na televisão assistindo a todas as 

transmissões de esporte” (3º §)
d) “É claro que todo mundo precisa comer.” (6º §) 

8) As conjunções explicitam relações semânticas entre 
orações. Podem ainda, sinalizar o sentido introduzido 
por um parágrafo. Assim, assinale a alternativa em que 
se ERRA na indicação do valor semântico da conjunção 
em destaque. 
a) “Mas os tipos de leitura também são muito diferentes.” 

(2º §) – oposição 
b) “Se fazemos a mesma pergunta a quem está morrendo 

de frio” (5º §) – condição  
c) “ praticamente desde quando passamos a habitar este 

planeta.” (7º §) – tempo 
d) “não é um interesse “casual” como colecionar selos por 

exemplo. “ (7º §) - conformidade    

Texto II 

(Disponível em: http://www.nanihumor.com/2011/02/o-fim-
da-filosofia.html. Acesso em: 07/01/15)

9) Percebe-se uma relação intertextual entre os textos I e 
II. Sobre ela, é correto afirmar que:
a) o segundo texto reforça a ideia de que a dúvida sobre 

quem somos e para onde vamos é constante. 
b) o primeiro tem questões retratadas no segundo de modo 

mais concreto e humorístico.
c) o primeiro já antecipa as mesmas consequências da 

modernidade na filosofia citadas pelo segundo. 
d) o elemento visual do segundo não encontra referência 

em um comportamento apresentado pelo texto I. 

10) É correto afirmar que o texto II encerra uma crítica a 
um traço do mundo moderno que pode ser entendido 
como: 
a) o controle da informação 
b) o excesso de solidão 
c) a dependência tecnológica 
d) as crises existenciais

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA

11) Adscrever os usuários é uma das diretrizes da Política 
Nacional de Atenção Básica. Isto facilita a continuidade 
da relação clínica, com construção de vínculo e 
responsabilização entre profissionais e usuários ao 
longo do tempo e de modo permanente, acompanhando 
os efeitos das intervenções em saúde e de outros 
elementos na vida dos usuários, ao que se dá o nome 
de:
a) Integralidade.
b) Longitudinalidade.
c) Equidade. 
d) Universalidade.

12) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 
seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças 
abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F 
(falsa). A seguir, assinale a alternativa, que contém a 
sequência correta, de cima para baixo:
(  ) Ter território adstrito sobre o mesmo é uma das diretrizes 

da PNAB.
(  ) Estimular a participação dos usuários como forma de 

ampliar sua autonomia e capacidade na construção do 
cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do 
território, é uma das diretrizes na PNAB.

(  ) A PNAB não considera os termos “Atenção Básica” e 
“Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções, 
como termos equivalentes.

a) V, V, V.
b) F, V, F.
c) V, V, F.
d) V, F, V

13) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da 
Família pelos serviços municipais de saúde como tática 
prioritária de expansão, consolidação e qualificação da 
Atenção Básica à Saúde é responsabilidade:
a) Exclusiva, da esfera de governo municipal.
b) Das esferas de governo municipal e estadual apenas.
c) Das esferas de governo municipal e federal apenas.
d) Das três esferas de governo. 

14) O número máximo de equipes de Saúde da Família, 
com ou sem os profissionais de saúde bucal, pelas 
quais o município e o Distrito Federal podem fazer jus 
ao recebimento de recursos financeiros específicos 
será calculado pela fórmula: 
a) População/2.400
b) População/4000
c) População/3.500
d) População/5000

15) Recursos do orçamento da União, estados e municípios 
são as principais fontes de financiamento do Sistema 
Único de Saúde. Para efeito do montante anual a ser 
investido pela União considera-se:
a) 10% das receitas da União.
b) O montante do ano anterior acrescido da variação 

nominal do PIB (Produto Interno Bruto).
c) O montante do ano anterior acrescido do IPCA (índice 

de preços ao consumidor ampliado).
d) 12% das receitas da União.

16) Em avaliação em saúde, para se verificar se um 
programa está sendo implantado conforme o previsto, 
nas diferentes instâncias planejadas, a que custo e 
se a qualidade da atenção prestada está melhorando 
podemos usar a:
a) Matriz de descrição.
b) Matriz de relevância.
c) Matriz de monitoramento.
d) Matriz de resultados.
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17) Considerando o funcionamento da Programação 
Pactuada e Integrada (PPI) em Minas Gerais, analise as 
sentenças abaixo, e assinale a alternativa correta:
1ª. Toda a necessidade de atenção à saúde no âmbito 

da atenção básica deve ser atendida pela estrutura 
do próprio município, podendo em alguns casos ser 
orientada PPI.

2ª. Os serviços de saúde que necessitam de maior 
complexidade tecnológica, e portanto, com altos custos 
de investimento e manutenção, buscam uma lógica de 
oferta regionalizada, na qual um município polariza os 
demais municípios da sua base microrregional. Assim a 
demanda por estes serviços é orientada pela PPI.

a) A 1ª sentença é falsa e a 2ª verdadeira.
b) A 1ª sentença é verdadeira e a 2ª falsa.
c) Ambas as sentenças são falsas.
d) Ambas as sentenças são verdadeiras.

18) No âmbito do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, 
o tipo de auditoria que examina a legalidade dos atos 
de gestão dos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, 
quanto ao aspecto assistencial, contábil, financeiro, 
orçamentário e patrimonial é a auditoria:
a) Operacional.
b) De Gestão.
c) De Conformidade.
d) Especial. 

19) De acordo com o pacto de gestão do SUS, apoiar e 
promover a aproximação dos movimentos de educação 
popular em saúde na formação dos profissionais de 
saúde, em consonância com as necessidades sociais 
em saúde é atribuição:
a) Da União.
b) Dos estados.
c) Dos municípios.
d) Dos estados, distrito federal e municípios.

20) Considerando a avaliação de tecnologias em saúde, 
probabilidade de que indivíduos de uma população 
definida obtenham um benefício da aplicação de uma 
tecnologia a um determinado problema em condições 
ideais de uso diz respeito ao conceito de:
a) Eficiência.
b) Efetividade.
c) Impacto social.
d) Eficácia. 

21) As ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer 
o processo de participação social, dentro do Pacto pela 
Saúde, incluem as que se seguem, EXCETO:
a) Apoiar a revisão da participação percentual de 

trabalhadores, usuários e gestores nos Conselhos de 
Saúde.

b) Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos 
serviços de saúde.

c) Apoiar o processo de mobilização social e institucional 
em defesa do SUS.

d) Apoiar os processos de educação popular na saúde, 
para ampliar e qualificar a participação social no SUS.

22) Entre as ações propostas pelo Pacto em Defesa do 
SUS, um dos componentes do Pacto pela Saúde, não 
se inclui:
a) Ampliação e fortalecimento das relações com os 

movimentos sociais, em especial os que lutam pelos 
direitos da saúde e cidadania.

b) Estabelecimento de diálogo com a sociedade, dentro 
dos limites institucionais do SUS.

c) Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos 
Usuários do SUS.

d) Articulação e apoio à mobilização social pela promoção 
e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da 
saúde como um direito.

23) Sobre as características do programa de Diabetes 
da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, analise os 
itens abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou 
F (falsa). A seguir, assinale a alternativa, que contém a 
sequência correta, de cima para baixo.
(  ) As prescrições deverão ser realizadas para 200 dias e 

os insumos serão entregues aos usuários nas farmácias 
dos Centros de Saúde a cada 100 dias, ou seja, a 
prescrição será atendida por 2 remessas.

(  ) As fitas para glicemia capilar são fornecidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde de MG. A pactuação 
estadual vigente prevê uma tira reagente por dia 
para pacientes diabéticos insulinodependentes tipo 
2,  e  três tiras por dia para pacientes diabéticos 
insulinodependentes tipo 1 e diabetes gestacional. 

(  ) A insulina Glargina é fornecida pela Secretaria de 
Estado da Saúde de MG,  para os diabéticos tipo 1 ou 
LADA .

a) V, V, F.
b) F, V, F.
c) V, V, V.
d) V, F, V.

24) Entre as ações da Política Nacional de Promoção de 
Saúde, não se inclui:
a) Vacinação de adultos.
b) Alimentação saudável.
c) Prática corporal e atividade física.
d) Prevenção e controle do tabagismo.

25) A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986, 
foi um marco da Reforma Sanitária Brasileira, na 
construção do Sistema Único de Saúde. As propostas 
da 8ª CNS não foram realizadas imediatamente, pois, 
ainda havia a discussão acerca do financiamento e  
sobre a operacionalização do novo sistema de saúde. 
Dessa forma, em 1987, criou-se, através de uma 
proposta do INAMPS/MPAS (Ministério da Previdência 
e Assistência Social), um sistema que se apresentou 
como base na construção do SUS. Trata-se:
a) Das AIS (Ações Integradas de Saúde).
b) Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento (Piass).
c) SUDS (Sistema Único e Descentralizado de Saúde).
d) Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde 

(Prev-Saúde).

26) Não se inclui entre medidas de controle da lepstospirose:
a) Vacinação da população humana em risco. 
b) Coleta, acondicionamento e destino adequado do lixo, 

principal fonte de alimento para roedores.
c) Construção e manutenção permanente das galerias 

pluviais e esgotos.
d) Eliminação de entulho, materiais de construção ou 

objetos em desuso, que possam oferecer abrigo a 
roedores.

27) Nas UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) 24 horas 
portes I, II e III, o número mínimo de médicos das 7hs 
às 19h, será, respectivamente de:
a) 3, 4 e 5.
b) 2, 4 e 6.
c) 3, 5 e 8.
d) 3, 6 e 9.

28) Um estudo realizado na cidade de Bambuí-MG, verificou 
que idosos com renda familiar inferior a três salários 
mínimos ingeriam menos frutas e legumes frescos e 
praticavam menos exercícios físicos do que aqueles 
com renda familiar mais alta. Esse é tipicamente, em 
epidemiologia, um tipo de estudo:
a) Analítico.
b) De Casos e Controles.
c) Descritivo.
d) Seccional.
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29) Um paciente não usuário da área de abrangência de 
uma  Unidade Básica de Saúde (UBS), chega a esta com 
prurido intenso há cerca de 2 horas que se iniciou após 
a ingestão de um analgésico do qual não se recorda 
o nome. À avaliação pela equipe de enfermagem não 
constatou alterações hemodinâmicas, de consciência 
ou respiratórias, mas o paciente apresenta placas 
pruriginosas por todo o corpo. Este paciente, 
considerando os critérios de avaliação de risco deve: 
a) Ter atendimento imediato.
b) Ter atendimento prioritário.
c) Ter atendimento no dia.
d) Ser encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento).

30) Sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), 
analise as sentenças abaixo, classificando-as como V 
(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa, 
que contém a sequência correta, de cima para baixo:
(  ) Deve-se reconhecer que as diferentes especialidades e 

práticas de saúde podem conversar com a experiência 
daquele que é assistido.

(  ) O usuário e sua família devem ser corresponsáveis 
pelo cuidado no tratamento e  assumir  posição de 
protagonista com relação à sua saúde.

(  ) Implantação de modelo de atenção com 
responsabilização e vínculo é um dos resultados 
esperados pela PNH.

a) F, V, V.
b) F, F, F.
c) V, V, F.
d) V, V, V. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Quanto à origem, a constituição pode ser classificada 
como promulgada, desde que venha a ser:

 Assinale a alternativa correta.
a) formada por um plebiscito popular sobre um projeto 

elaborado por um imperador ou por um ditador; a 
participação popular, neste caso, visa apenas a ratificar 
a vontade do detentor do poder.

b) elaborada sem a participação popular, imposta pelo 
poder dominante vigente em determinada época.

c) formada por um compromisso instável de duas forças 
políticas rivais.

d) elaborada por uma Assembléia Nacional Constituinte, 
composta por representantes legitimamente eleitos pelo 
povo, com a finalidade de sua consubstanciação. 

32) Apresenta-se como direito ou garantia fundamental, 
previsto(a) na Constituição Federal da República, a 
gratuidade:
a) das ações de habeas corpus e de habeas data.
b) do mandado de segurança coletivo.
c) da assistência jurídica integral a todos os acusados em 

processo administrativo. 
d) do registro civil de nascimento, a todas as pessoas que 

venham a requerê-lo. 

33) É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios:
a) fiscalizar a produção e o comércio de material bélico.
b) legislar sobre águas e energia. 
c) fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar.
d) instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, 

inclusive habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos.

34) O Presidente da República deve ficar suspenso de suas 
funções:

 Assinale a alternativa correta.
a) nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia 

pelo Superior Tribunal de Justiça. 
b) nos delitos de improbidade administrativa, após a 

instauração do processo pelo Congresso Nacional. 
c) nos crimes de ação penal privada, se recebida a queixa-

crime pela Câmara dos Deputados. 
d) nos crimes de responsabilidade, após a instauração do 

processo pelo Senado Federal.

35) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, 
a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

 Assinale a alternativa correta.
a) julgar, em recurso especial, as causas decididas, em 

única ou última instância, pelos Tribunais Regionais 
Federais, quando a decisão recorrida contrariar tratado 
ou lei federal, ou negar-lhes vigência.

b) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas 
decididas em única ou última instância, quando a 
decisão recorrida julgar válida lei local contestada em 
face de lei federal.

c) processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, 
os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, 
nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores 
dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal.

d) julgar, em recurso ordinário as causas em que forem 
partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, 
de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente 
ou domiciliada no País.

36) Atos administrativos ordinatórios são aqueles que:
 Assinale a alternativa correta.

a) contém um comando geral do Executivo visando ao 
cumprimento de uma lei.

b) contém uma sanção imposta pela lei e aplicada 
pela Administração, visando a punir as infrações 
administrativas e condutas irregulares de servidores ou 
de particulares perante a Administração.

c) visam a disciplinar o funcionamento da Administração e 
a conduta funcional de seus agentes.

d) contém uma declaração de vontade da Administração 
apta a concretizar determinado negócio jurídico ou a 
deferir certa faculdade ao particular, nas condições 
impostas ou consentidas pelo Poder Público.

37) Complete a lacuna da frase a seguir, com uma das 
alternativas abaixo descrita: “A atividade estatal, 
qualquer que seja o domínio institucional de sua 
incidência, está necessariamente subordinada a 
observância de parâmetros ético jurídicos que se 
refletem na consagração constitucional do princípio 
da _________”. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.
a) legalidade administrativa.
b) probidade administrativa.
c) razoabilidade administrativa.
d) moralidade administrativa. 

38) Quanto ao objeto, os serviços públicos se classificam 
como:

 Assinale a alternativa correta.
a) administrativos, comerciais ou industriais e sociais.
b) individuais ou “uti singuli” e gerais ou “uti universi”. 
c) delegáveis e indelegáveis.
d) centralizados e descentralizados. 
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39) É inexigível a licitação:
 Assinale a alternativa correta.

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

b) quando houver possibilidade de comprometimento 
da segurança nacional, nos casos estabelecidos em 
decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho 
de Defesa Nacional.

c) para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública.

d) na contratação realizada por Instituição Científica e 
Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para a 
transferência de tecnologia e para o licenciamento de 
direito de uso ou de exploração de criação protegida.

40) Os contratos administrativos podem ser alterados, 
com as devidas justificativas, unilateralmente pela 
Administração, quando: 

 Assinale a alternativa correta.
a) necessária a modificação do valor contratual em 

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 
seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

b) houver modificação do projeto ou das especificações, 
para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

c) necessária a modificação da forma de pagamento, por 
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido 
o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do 
pagamento, com relação ao cronograma financeiro 
fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

d) conveniente a substituição da garantia de execução.

41) No processo trabalhista, as provas são classificadas 
como segue:

 Assinale a alternativa correta.
a) quanto à forma: provas pessoais e reais ou materiais, 

conforme o ato da prova seja produto de um ato humano 
ou constitua uma coisa a ser mostrada.

b) Segundo a função, prova e contraprova, conforme a sua 
destinação, que é satisfazer um ônus ou desvirtuar a 
prova apresentada pela parte contrária.

c) Segundo o seu objeto: provas formais e substanciais, as 
primeiras, cujo valor é apenas ad probationem, cumprem 
uma função unicamente processual, as segundas, ao 
contrário, sendo ad solemnitatem ou ad substantiam 
actus, têm um valor material ou substancial, além do 
processual.

d) No que tange ao grau ou categoria: provas primárias 
e secundárias, entendendo-se por primárias as provas 
que têm por tema o fato que se pretende demonstrar 
e secundárias aquelas que têm por tema outra prova, 
quer dizer, com elas se pretende provar.

42) Não se apresenta como característica imanente aos 
recursos no processo do trabalho:

 Assinale a alternativa correta.
a) Não instauram nova relação processual;
b) Constituem, eventualmente, em um meio de impugnação 

da decisão judicial.
c) São anteriores à coisa julgada.
d) Substutividade da decisão recorrida pela proferida pelo 

tribunal.

43) A respeito dos pressupostos recursais no processo do 
trabalho, pode ser afirmado que:

 Assinale a alternativa correta.
a) O prazo para comprovação do pagamento das custas, 

sempre a cargo da parte, é de cinco dias contados do 
seu recolhimento.

b) Como exemplos de pressupostos objetivos, podem ser 
enunciados a sucumbência, a previsão legal do recurso, 
a adequação, a tempestividade e o preparo.

c) Os pressupostos recursais são analisados por um 
juízo de admissibilidade ad quem, prolator da decisão 
hostilizada, para viabilizar seu seguimento; estando 
o recurso no juízo a quo, também se verifica sua 
admissibilidade, a fim de que possa conhecer do 
recurso, em grau de revisão. 

d) Como exemplos de pressupostos subjetivos, podem ser 
enunciados a recorribilidade da decisão, a adequação 
ou o cabimento do recurso e a regularidade formal. 

44) No processo do trabalho, os efeitos devolutivo e 
suspensivo se verificam conjuntamente:

 Assinale a alternativa correta.
a) nos embargos infringentes, onde a lei prevê, em caso de 

decisão não unânime da Câmara julgadora, a faculdade 
do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho conferir 
efeito suspensivo ao recurso interposto contra decisão 
proferida pelo juiz de primeiro grau.

b) no recurso de revista, quando o juiz revisor do Tribunal 
pode emprestar o efeito suspensivo.

c) no dissídio coletivo, onde a lei prevê a faculdade do 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho emprestar 
efeito suspensivo ao Recurso Ordinário interposto contra 
decisão proferida pela Seção Normativa dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, que terá validade pelo prazo 
improrrogável de 120 dias, contados da publicação do 
Acórdão. 

d) nos embargos de declaração, onde a lei prevê, em 
caso de decisão omissa, contraditória, ou que contenha 
obscuridades, a faculdade do Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho conferir efeito suspensivo ao 
recurso interposto contra decisão proferida pelo juiz de 
primeiro grau.

45) Complete a lacuna a seguir, com uma das alternativas 
abaixo descrita: “No processo do trabalho, o (a) 
_________________ aplica-se aos casos em que autor 
e réu fiquem vencidos parcialmente. A parte que não 
estiver firmemente disposta a recorrer pode aguardar, 
em sua indecisão, que a outra recorra, para só então 
requerer o reexame da matéria.” Assinale a alternativa 
que completa corretamente a lacuna.
a) recurso adesivo. 
b) agravo regimental. 
c) reclamação correcional.  
d) agravo de instrumento. 

46) A respeito da decadência do Direito do Trabalho, pode 
ser afirmado o que segue:

 Assinale a alternativa correta.
a) O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do 

dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado 
da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou 
não.

b) Ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão 
do Tribunal que, após afastar a decadência em sede de 
recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa 
versar questão exclusivamente de direito e estiver em 
condições de imediato julgamento.

c) A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo 
recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, possui 
o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, 
assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial 
para a ação rescisória.

d) O acordo homologado judicialmente está sujeito a 
novo exame judicial; assim sendo, o termo conciliatório 
transita em julgado em data ulterior a sua homologação 
judicial.
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47) No que concerne à prescrição no Direito do Trabalho, 
pode ser afirmado o que segue:

 Assinale a alternativa correta.
a) É de prescrição o prazo de trinta dias para instauração 

do Inquérito Judicial, a contar da suspensão, por falta 
grave, de empregado estável. 

b) A norma constitucional que ampliou o prazo de 
prescrição da ação trabalhista para 5 (cinco) anos é de 
aplicação imediata e atinge pretensões já alcançadas 
pela prescrição bienal quando da promulgação da 
Constituição Federal. 

c) Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, 
a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões 
imediatamente anteriores a dois anos, contados da data 
do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao 
período da data da extinção do contrato.

d) A prescrição na esfera trabalhista é computada a partir 
de dois lapsos temporais: na vigência do contrato de 
trabalho, opera com o prazo prescricional de 5 (cinco) 
anos, e a partir da extinção do contrato de trabalho, atua 
com o prazo de 2 (dois) anos.

48) Apresenta-se como norma a ser observada 
relativamente à Comissão de Conciliação Prévia:

 Assinale a alternativa correta.
a) o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é 

de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.
b) a Comissão instituída no âmbito do sindicato deve ter 

sua constituição e normas de funcionamento definidas 
em convenção ou acordo coletivo.

c) as Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de 30 
(trinta) dias para a realização da sessão de tentativa de 
conciliação a partir da provocação do interessado.

d) a metade de seus membros deve ser indicada pelo 
empregador e a outra metade deve ser eleita pelos 
empregados, em escrutínio público, garantida a 
fiscalização pelo sindicato da categoria profissional.

49) Não terá direito a férias o empregado que, no curso do 
período aquisitivo:  

 Assinale a alternativa correta.
a) deixar o emprego e tiver sido readmitido dentro de 60 

(sessenta) dias subsequentes à sua saída.
b) deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais 

de 15 (quinze) dias, em virtude de paralisação parcial ou 
total dos serviços da empresa.

c) tiver percebido da Previdência Social prestações de 
acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 
(seis) meses, embora descontínuos.

d) permanecer em gozo de licença, com percepção de 
salários, por mais de 15 (quinze) dias.

50) Em conformidade com a legislação aplicável ao 
mandado de segurança, assinale a alternativa correta:
a) é cabível a impetração de mandado de segurança 

contra ato do qual caiba recurso administrativo com 
efeito suspensivo, independentemente de caução.

b) No mandado de segurança coletivo, a sentença faz 
coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou 
categoria substituídos pelo impetrante. 

c) Das decisões em mandado de segurança proferidas em 
única instância pelos tribunais cabe recurso especial, 
nos casos legalmente previstos, e recurso extraordinário, 
quando a ordem for denegada. 

d) é cabível a impetração de mandado de segurança 
contra os atos de gestão comercial praticados pelos 
administradores de empresas públicas, de sociedade de 
economia mista e de concessionárias de serviço público. 

51) Na ação popular, para a conceituação dos casos de 
nulidade, deve ser observada a seguinte norma: 

 Assinale a alternativa correta.
a) o vício de forma consiste na observância incompleta ou 

irregular de formalidades dispensáveis à existência ou 
seriedade do ato.

b) o desvio de finalidade se verifica quando o agente 
pratica o ato visando a fim convergente com o previsto, 
explícita ou implicitamente, na regra de competência.

c) a incompetência fica caracterizada quando o ato se 
incluir nas atribuições legais do agente que o praticou.

d) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do 
ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato 
normativo.

52) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
lesão ao erário, dentre outras condutas, a de:

 Assinale a alternativa correta.
a) perceber vantagem econômica para intermediar a 

liberação ou aplicação de verba pública de qualquer 
natureza.

b) receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, 
providência ou declaração a que esteja obrigado.

c) agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 
renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público.

d) adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público.

53) Ao credor assiste o direito de cobrar a dívida antes de 
vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado no 
Código Civil Brasileiro: 

 Assinale a alternativa correta.
a) se cessarem as garantias do débito, fidejussórias, e o 

devedor, intimado, se negar a reforçá-las.
b) no caso de concordata do devedor, ou de concurso de 

credores.
c) se se tornarem insuficientes, as garantias reais do 

crédito, e o devedor, intimado, se recusar a cumprir com 
a obrigação assumida. 

d) se os bens, hipotecados ou empenhados, forem 
penhorados em execução pelo mesmo credor.

54) É anulável o ato jurídico:
 Assinale a alternativa correta.

a) quando praticado por pessoa absolutamente incapaz.
b) por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou 

fraude.
c) quando não revestir a forma prescrita em lei.
d) quando for preterida alguma solenidade que a lei 

considere essencial para a sua validade.

55) De acordo com o preceituado no Código Civil Brasileiro, 
não corre a prescrição:

 Assinale a alternativa correta.
a) pendendo condição suspensiva.
b) contra os ausentes do Brasil a serviço de empresas 

nacionais. 
c) contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas. 
d) entre ascendentes e descendentes, em qualquer 

circunstância.
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56) Não se faz necessária a citação de ambos os cônjuges 
para as ações: 

 Assinale a alternativa correta.
a) resultantes de fatos que digam respeito a ambos os 

cônjuges ou de atos praticados por eles.
b) que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição 

ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos 
os cônjuges.

c) fundadas em dívidas contraídas pelo marido a bem 
da família, mas cuja execução tenha de recair sobre 
o produto do trabalho da mulher ou os seus bens 
reservados.

d) que incidam sobre direitos reais mobiliários.

57) Devem ser representados em juízo, ativa e passivamente:
 Assinale a alternativa correta.

a) o espólio, pelo inventariante.
b) a massa falida, pelo gestor de fato. 
c) a herança jacente ou vacante, pelo síndico. 
d) o Município, por seu curador. 

58) Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo 
processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

 Assinale a alternativa correta.
a) os direitos derivarem de diverso fundamento de fato.
b) entre elas houver dissenso de obrigações relativas à lide.
c) entre as causas houver conexão pelo objeto. 
d) ocorrer controvérsia de questões por um ponto de 

direito.

59) A denunciação da lide é obrigatória:
 Assinale a alternativa correta.

a) ao proprietário quando, por força direito, em casos como 
o do credor pignoratício, o réu, citado em nome próprio, 
exerça a posse direta da coisa demandada.

b) ao adquirente, na ação em que terceiro reivindica a coisa.
c) ao possuidor indireto quando, por força de obrigação, 

em casos como o de usucapião, o réu, citado em nome 
alheio, exerça a posse direta da coisa demandada.

d) ao adquirente, na ação em que o domínio foi transferido 
a terceiro. 

60) A respeito dos prazos processuais, assim dispõe o 
Código de Processo Civil Brasileiro:

 Assinale a alternativa correta.
a) A superveniência de férias interrompe o curso do prazo; 

o que Ihe sobejar recomeçará a correr do primeiro dia 
útil seguinte ao termo das férias.

b) Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou 
prorrogar o prazo dilatório; a convenção, porém, só tem 
eficácia se, requerida antes do vencimento do prazo, se 
fundar em motivo legítimo.

c) O prazo estabelecido pelo juiz é contínuo, sujeito à 
interrupção nos feriados.

d) Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
se o vencimento cair em feriado ou em dia em que o 
expediente forense for encerrado após o horário normal.
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