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INSTRUÇÕES 
 

• Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva

(cinco) alternativas de resposta cada uma, e 
o um cartão de respostas ótico personalizado; e
o uma folha de respostas da prova discursiva

• Verifique se a numeração das questões, a paginação do 
da folha de respostas da prova discursiva

• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do 
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:
 

Lágrimas não são argumentos
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a

prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do 
da prova discursiva. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões
provas. 

• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu 
respostas da prova discursiva e retirar-se da sala.

• Após o término da prova, entregue ao fiscal do 
devidamente assinados. 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 
material transparente. 

• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue
fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas.
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.
 
INSTRUÇÕES PARA AS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no 
discursiva. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no 
cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no 
• O cartão de respostas ótico e a folha de respostas da prova discursiva

manchados e nem podem conter nenhum 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no 

azul, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim
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provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 
(cinco) alternativas de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta, e 1(uma) questão discursiva;

tico personalizado; e 
folha de respostas da prova discursiva. 

Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e as codificações
folha de respostas da prova discursiva estão corretas. 

, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do 
com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

Lágrimas não são argumentos. 
 

dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico e o preenchimento da 

caderno de questões da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da

do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas 
se da sala. 

da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas e a folha de respostas da prova discursiva

Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta

Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 
: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager

; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

ta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES
Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  

VA E DISCURSIVA 

se os seus dados estão corretos no cartão de respostas da prova objetiva e na 
. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no 

Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa.
folha de respostas da prova discursiva não podem ser dobrado

nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com 

, o espaço a ela correspondente. Marque as respostas assim:
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contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 
apenas uma alternativa correta, e 1(uma) questão discursiva; 

ões do cartão de respostas ótico e 

, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
e o preenchimento da folha de respostas 

va objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início das 

cartão de respostas ótico e a folha de 

folha de respostas da prova discursiva 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de 

e guarde em embalagem fornecida pelo 
pager; notebook; tablet eletrônico; 

; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 

fiscal do IADES. 

e na folha de respostas da prova 
. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no 

alternativa. 
ser dobrados, amassados, rasurados ou 

é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou 

Data e horário 
da prova: 

 
Domingo 

 
19/01/2014 

 
9 horas 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 31 a 50 

 

QUESTÃO 31 ______________________  
 
A ordem social tem como base o primado do trabalho, e 
como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. De acordo com 
a Constituição Federal, a seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à (ao) 
 
(A) saúde, à segurança pública e à política urbana. 
(B) saúde, à previdência e à assistência social. 
(C) desporto, à criança e ao adolescente e ao trabalhador. 
(D) meio ambiente, à educação e à defesa da paz. 
(E) segurança pública, à assistência social e à cultura. 
 

QUESTÃO 32 ______________________  
 
Em relação ao princípio constitucional que rege o 
financiamento da seguridade social no Brasil, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade somente de forma direta. 
(B) A única contribuição que financia a seguridade social 

no Brasil é a dos empregados sobre a folha de 
salários. 

(C) Os municípios não contribuem para financiar a 
seguridade social no Brasil. 

(D) No Brasil, conforme o estabelecido na Constituição 
Federal de 1988, ao Poder Público compete organizar 
a seguridade social, com o objetivo de manter a 
diversidade da base de financiamento. 

(E) A receita, o faturamento e o lucro das empresas não 
são considerados para estabelecer a contribuição 
social que financia a seguridade social. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
No que se refere às regras de aposentadoria pelo Regime 
Geral da Previdência Social (RGPS), assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) No RGPS, a aposentadoria no Brasil é assegurada ao 

homem depois de 30 anos de contribuição e à mulher 
depois de 25 anos de contribuição. 

(B) Na aposentadoria do professor, as condições são de 
30 anos de contribuição, se homem; e 25 anos, se 
mulher, com efetivo exercício nas funções de 
magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. 

(C) No RGPS, a aposentadoria no Brasil é assegurada ao 
homem depois de 35 anos de contribuição e à mulher 
depois de 25 anos de contribuição. 

(D) Na aposentadoria do professor, as condições são de 
35 anos de contribuição, se homem; e 30 anos, se 
mulher, com efetivo exercício nas funções de 
magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. 

(E) No RGPS, a aposentadoria no Brasil é assegurada 
aos 70 anos de idade, se homem; e aos 65 anos de 
idade, se mulher. 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Que medida o presidente da República poderá decretar, 
ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa 
Nacional, solicitando autorização ao Congresso Nacional nos 
casos de comoção grave de repercussão nacional ou de 
declaração de estado de guerra ou de resposta a agressão 
armada estrangeira? 
 
(A) Estado de sítio. 
(B) Atuação da Força Nacional e Polícia Federal. 
(C) Intervenção federal. 
(D) Estado de defesa. 
(E) Atuação das Forças Armadas. 
 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
Quanto à organização político-administrativa do Brasil, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Distrito Federal é a capital da República e não faz 

parte da organização político-administrativa do 
Brasil. 

(B) Os territórios federais não integram a União, e a 
criação ou transformação deles em estado ou 
reintegração ao estado de origem serão reguladas em 
lei ordinária. 

(C) É vedado à União criar distinções entre brasileiros, 
mas os estados e os municípios podem fazê-lo no 
estrito cumprimento do interesse público. 

(D) Os estados podem formar territórios federais, de 
acordo com o previsto na Constituição da República 
de 1988. 

(E) A soberania é atributo da União, entretanto os 
estados e os municípios possuem autonomia, 
segundo a Constituição Federal. 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
Ato administrativo é o ato jurídico praticado pela 
Administração Pública. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa que indica os requisitos discricionários do ato 
administrativo, uma vez que dependem da vontade do 
administrador, dando maior liberdade de agir para a 
Administração. 
 

(A) Competência e finalidade. 
(B) Objeto e competência. 
(C) Forma prevista em lei e motivo. 
(D) Forma e finalidade. 
(E) Objeto e motivo. 
 

QUESTÃO 37 _______________________  
 

Prescrição é a perda do direito de agir pelo decurso do 
tempo. Caso não seja feito recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do trabalhador, qual é 
o prazo prescricional para reclamar esse direito, 
considerando o tempo de dois anos após o término do 
contrato de trabalho? 
 

(A) 3 anos. 
(B) 5 anos. 
(C) 15 anos. 
(D) 20 anos. 
(E) 30 anos. 
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QUESTÃO 38 ______________________  
 
O art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
estabelece o recurso cabível, para Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho, das decisões proferidas em grau de 
recurso ordinário em dissídio individual, pelo Tribunal 
Regional do Trabalho, quando proferidas com violação literal 
de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à 
Constituição Federal. Com base nessas informações, assinale 
a alternativa que indica qual é esse recurso. 
 
(A) Recurso de revista. 
(B) Agravo de petição. 
(C) Embargos infringentes. 
(D) Agravo de instrumento trabalhista. 
(E) Agravo adesivo. 
 

QUESTÃO 39 ______________________  
 
Quanto aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) De acordo com as normas constitucionais, não há 

possibilidade de outros direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais que não aqueles expressamente 
definidos no art. 7o da Constituição Federal. 

(B) O seguro-desemprego protege o trabalhador rural nos 
casos de desemprego involuntário. 

(C) A Constituição expressamente garante que a 
remuneração do trabalho noturno será superior em 
50% à do diurno. 

(D) O salário integral ou o valor da aposentadoria servem 
de base para o 13o salário, conforme expressa a 
Constituição. 

(E) Para a realização de trabalho em turnos ininterruptos 
de revezamento, a jornada só poderá ser de seis 
horas, como expresso na Constituição. 

 

QUESTÃO 40 ______________________  
 
De acordo com as normas estabelecidas no Código de 
Processo Civil (CPC), qual constitui forma de intervenção de 
terceiro obrigatória, provocada pelo autor ou réu, àquele que 
estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em 
ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda? 
 
(A) Chamamento ao processo. 
(B) Nomeação à autoria. 
(C) Denunciação da lide. 
(D) Oposição. 
(E) Assistência. 
 

QUESTÃO 41  ______________________  
 
Assinale a alternativa que indica o critério de confirmação e 
manutenção da competência do juiz que conheceu a causa 
em primeiro lugar, mantendo sua jurisdição e excluindo a 
competência de outros juízes. 
 
(A) Conflito positivo. 
(B) Competência absoluta. 
(C) Prejudicial. 
(D) Preclusão. 
(E) Prevenção. 

QUESTÃO 42 _______________________  
 
Com relação à capacidade das pessoas, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) São considerados absolutamente incapazes os 

maiores de 16 anos e os menores de 18 anos de 
idade. 

(B) Os absolutamente incapazes podem agir em conjunto 
com os respectivos pais ou tutores, ou seja, assistidos 
por eles. 

(C) Os pródigos são considerados absolutamente 
incapazes. 

(D) O maior de 16 anos de idade poderá ser emancipado 
pelo casamento. 

(E) Os menores de 16 anos de idade são relativamente 
incapazes. 

 

QUESTÃO 43 _______________________  
 
A prescrição e a decadência são institutos que estabelecem 
uma perda ao titular do direito em virtude de sua inércia. A 
lei prevê os casos em que ocorrerá uma ou outra situação. 
Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na decadência, ocorre a perda da pretensão. 
(B) Na prescrição, ocorre a perda do direito material. 
(C) Os prazos de prescrição não podem ser alterados por 

acordo das partes. 
(D) A decadência, quando estabelecida por lei, não pode 

ser conhecida de ofício pelo juiz. 
(E) Não cabe a renúncia expressa ou tácita da prescrição, 

após a sua consumação. 
 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
De quem é a competência para conhecer do dissídio coletivo, 
existente na área territorial do Distrito Federal? 
 
(A) Ministério Público do Trabalho. 
(B) Varas do Trabalho na área do dissídio. 
(C) Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 
(D) Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. 
(E) Comissão de Conciliação Prévia (CCP). 
 

QUESTÃO 45  ______________________  
 
Assinale a alternativa correta sobre a resposta do réu no 
processo. 
 
(A) O réu poderá oferecer resposta no prazo de 10 dias 

em petição escrita dirigida ao juiz da causa. 
(B) Depois da contestação, o réu não poderá mais 

deduzir novas alegações. 
(C) A exceção será processada em apenso aos autos 

principais. 
(D) Antes de discutir o mérito na contestação, o réu não 

poderá alegar inexistência ou nulidade de citação, 
bem como incompetência absoluta. 

(E) A reconvenção não é resposta do réu no processo de 
conhecimento. 
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QUESTÃO 46 ______________________  
 
Qual é a modalidade de licitação em que o prazo mínimo 
para recebimento das propostas é de cinco dias úteis? 
 
(A) Concorrência. 
(B) Convite. 
(C) Concurso. 
(D) Tomada de preços. 
(E) Leilão. 
 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
A duração de um contrato referente ao aluguel de 
equipamentos e à utilização de programas de informática 
pode ter o prazo máximo de até 
 
(A) 120 meses. 
(B) 60 meses. 
(C) 2 anos. 
(D) 48 meses. 
(E) o fim da necessidade do órgão, ou seja, por prazo 

indeterminado. 
 

QUESTÃO 48 ______________________  
 
Acerca do regime jurídico dos contratos administrativos, 
instituídos sob a luz da Lei no 8.666/1993, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A Administração Pública responde solidariamente 

com o contratado pelos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato. 

(B) A subcontratação total da obra ou do serviço é 
possível. 

(C) Em nenhuma hipótese, é possível a contratação 
parcial da obra ou do serviço; a execução é 
unicamente do contratado. 

(D) Não é admitida a rescisão unilateral do contrato. 
(E) As cláusulas econômico-financeiras poderão ser 

alteradas sem necessidade de concordância do 
contratado. 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
A Lei no 8.666/1993, em seu artigo terceiro, sinaliza os 
princípios que regem os processos licitatórios. Quais são 
eles? 
 
(A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 
instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

(B) Legalidade, pessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade, improbidade administrativa, vinculação 
ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

(C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade, probidade administrativa, desvinculação 
ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. 

(D) Legalidade e vinculação ao instrumento 
convocatório, apenas. 

(E) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
Com base na Lei no 8.666/1993, assinale a alternativa que 
apresenta um caso de dispensa de licitação. 
 
(A) Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros 

que só possam ser fornecidos por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo. 

(B) Contração de serviços de publicidade e divulgação. 
(C) Contratação de serviços técnicos, de natureza 

singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização. 

(D) Contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou por meio de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

(E) Venda de ações, na alienação de bens móveis, que 
poderão ser negociadas em bolsa, observada a 
legislação específica. 

 
Área livre 
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PROVA DISCURSIVA 
 

Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 

• A prova discursiva consiste na elaboração de um texto dissertativo. 
• A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de 

material transparente. 
• A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada e não deverá conter, em outro local 

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

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

prova discursiva. 
• O texto deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 40 (quarenta) linhas, com base no tema 

apresentado. 

 
Leia, com atenção, a informação a seguir. 

 
Institutos legais e constitucionais da democracia no Brasil    

 
 

Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, conforme normas previstas na 
Constituição Federal. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos.  

 
Considerando que a informação apresentada tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo abordando, 
necessariamente, os seguintes tópicos: 
 

a) uma apresentação dos institutos legais e constitucionais da democracia semidireta existente no Brasil; 
b) os comentários relativos à soberania popular, exercida diretamente pelo povo; 
c) os conceitos, as características e as diferenças principais entre esses institutos ou mecanismos democráticos. 

 
 
 

Área livre – Rascunho na página seguinte 
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