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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO ESCRITOR GUIMARÃES ROSA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade: só tem valor quando acaba.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO

E DISCURSIVA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO/RJ

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SÃO GONÇALO

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 1

Atualidades 5 1

Informática Básica 10 2

Conhecimentos Específicos 20 3

Após identificado e instalado na sala, você não poderá
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de
início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão
de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da Folha
de Resposta da Prova Discursiva por erro do candidato.

O candidato só poderá retirar-se definitivamente
da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da
prova;

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da
prova, o candidato poderá retirar-se levando o
seu Caderno de Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o
seu Caderno de Questões não poderá copiar
s u a s r e s p o s t a s p o r q u a l q u e r m e i o . O
d e s c u m p r i m e n t o d e s s a d e t e r m i n a ç ã o s e r á
registrado em ata e acarretará a eliminação do
candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
m e s m o a u t i l i z a ç ã o d o s b a n h e i r o s e / o u
bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao
fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de Resposta
da Prova Discursiva. Não se esqueça dos seus pertences.

A Prova Discursiva deverá ser desenvolvida na Folha de
Resposta, personalizada e desidentificada pelo candidato, que
deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais.
A Folha de Resposta da Prova Discursiva é o único documento
válido para a correção.

O preenchimento da Folha de Resposta será de sua inteira
responsabilidade.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que
o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a Folha de
Resposta da Prova Discursiva.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas
instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do
coordenador local.

Por motivo de segurança:

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Seria necessário refletir sobre isso
seriamente: por que saltamos à água para socorrer
alguém que está se afogando, embora não tenhamos
por ele qualquer simpatia particular? Por compaixão:
só pensamos no próximo — responde o irrefletido.
Por que sentimos a dor e o mal-estar daquele que
cospe sangue, embora na realidade não lhe
queiramos bem? Por compaixão: nesse momento
não pensamos mais em nós — responde o mesmo
irrefletido. A verdade é que na compaixão — quero
dizer, no que costumamos chamar erradamente
compaixão — não pensamos certamente em nós de
modo consciente, mas inconscientemente pensamos
e pensamos muito, da mesma maneira que, quando
escorregamos, executamos inconscientemente os
movimentos contrários que restabelecem o
equilíbrio, pondo nisso todo o nosso bom senso. O
acidente do outro nos toca e faria sentir nossa
impotência, talvez nossa covardia, se não o
socorrêssemos. Ou então traz consigo mesmo uma
diminuição de nossa honra perante os outros ou
diante de nós mesmos. Ou ainda vemos nos
acidentes e no sofrimento dos outros um aviso do
perigo que também nos espia; mesmo que fosse
como simples indício da incerteza e da fragilidade
humanas que pode produzir em nós um efeito
penoso. Rechaçamos esse tipo de miséria e de
ofensa e respondemos com um ato de compaixão
que pode encerrar uma sutil defesa ou até uma
vingança. Podemos imaginar que no fundo é em nós
que pensamos, considerando a decisão que
tomamos em todos os casos em que podemos evitar
o espetáculo daqueles que sofrem, gemem e estão
na miséria: decidimos não deixar de evitar, sempre
que podemos vir a desempenhar o papel de homens
fortes e salvadores, certos da aprovação, sempre que
queremos experimentar o inverso de nossa felicidade
ou mesmo quando esperamos nos divertir com nosso
aborrecimento. Fazemos confusão ao chamar
compaixão ao sofrimento que nos causa um tal
espetáculo e que pode ser de natureza muito variada,
pois em todos os casos é um sofrimento de que está
isento aquele que sofre diante de nós: diz-nos
respeito a nós tal como o dele diz respeito a ele. Ora,
só nos libertamos desse sofrimento pessoal quando
nos entregamos a atos de compaixão. [...]

133. “Não pensar mais em si”

NIETZSCHE, Friedrich. . Trad. Antonio Carlos Braga. São
Paulo: Escala, 2007. p. 104-105.

Aurora

Sobre o texto analise as afirmativas a seguir.

I. A tragédia alheia pode tocar as pessoas de
muitos modos, e confirma-se a motivação
pessoal da compaixão.

II. Há uma reformulação do pensamento, oposta à
ideia de que a compaixão é um ato altruísta de
esquecimento de si mesmo.

III. As motivações pessoais da compaixão
impossibilitam a crítica social.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

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

Questão 01

O texto de Friedrich Nietzsche faz uma crítica à:

A) ideia de compaixão aceita pelo senso comum.
B) impotência e covardia dos que sofrem.
C) verdade de que somente o consciente pensa em

si mesmo.
D) confusão gerada pelos sentimentos de covardia,

honra e percepção do perigo.
E) diminuição do bom senso nas atitudes altruístas.

Questão 02

No trecho “...EMBORA não tenhamos por ele
qualquer simpatia particular?” a palavra em
destaque expressa, no contexto, o sentido de:

A) consequência.
B) conclusão.
C) concessão.
D) explicação.
E) causa.

Questão 03
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Conforme as regras de colocação e uso dos
pronomes, a reescrita da frase “... por que saltamos à
água para socorrer ALGUÉM”, substituindo a palavra
em destaque por um pronome oblíquo átono, seria:

A) por que saltamos à água para socorrer-lhe.
B) por que saltamos à água para socorrê-lo.
C) por que saltamos à água para lhe socorrer.
D) por que saltamos à água para socorrer-nos.
E) por que saltamos à água para socorrer-no.

Questão 05

Como ficará a forma verbal do fragmento
“Rechaçamos esse tipo de miséria e de ofensa”,
passando-a para a voz passiva analítica?

A) Seja rechaçado
B) Rechaçam-se
C) Fosse rechaçado
D) Será rechaçado
E) É rechaçado

A oração destacada no fragmento “A verdade é QUE
NA COMPAIXÃO — quero dizer, no que costumamos
chamar erradamente compaixão — NÃO
PENSAMOS CERTAMENTE EM NÓS DE MODO
CONSCIENTE” é subordinada:

A) substantiva predicativa.
B) substantiva subjetiva.
C) adjetiva restritiva.
D) adverbial causal.
E) substantiva objetiva direta.

A opção em que a palavra destacada encontra-se em
sentido figurado ou conotativo é:

A) “pode encerrar uma sutil defesa ou até uma
VINGANÇA.”

B) “Seria necessário REFLETIR sobre isso
seriamente”

C) “Ou ainda vemos nos acidentes e no sofrimento
dos outros um aviso do PERIGO”

D) “Por que sentimos a dor e o mal-estar daquele
que cospe SANGUE”

E) “O acidente do outro nos TOCA”

O mecanismo de uso anafórico dos pronomes
contribui para a coesão e para a compreensão dos
textos, porque evita repetições e garante a
manutenção dos sentidos referidos. Exemplo
inadequado a essa definição pode ser identificado no
uso do pronome destacado em:

A) “Seria necessário refletir sobre ISSO”
B) “embora não tenhamos por ELE qualquer

simpatia particular?”
C) “para socorrerALGUÉM que está se afogando”
D) “Rechaçamos ESSE tipo de miséria e de ofensa”
E) “daquele QUE cospe sangue”

Em “... TAL COMO o dele diz respeito a ele.”, os
elementos em destaque atribuem à oração ideia de:

A) finalidade.
B) consequência.
C) conclusão.
D) comparação.
E) causa.

Questão 09

Questão 10

Questão 08

Questão 07

Questão 06

Analise as afirmativas a seguir sobre o fragmento:
“O acidente do outro nos toca e faria sentir nossa
impotência...”

I. NOS e NOSSAsão pronomes adjetivos.
II. Os verbos tocar e fazer estão flexionados no

presente do indicativo e no futuro do pretérito,
respectivamente.

III. A   palavra OUTRO, no contexto, é um
substantivo.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

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

Questão 04
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Sobre os elementos da oração “diz-nos respeito a
nós”, pode-se afirmar corretamente que há nela:

A) objeto indireto pleonástico.
B) verbo intransitivo.
C) objeto direto preposicionado.
D) sujeito inexistente.
E) predicativo do objeto.

Questão 12

O A empregado na frase “quando nos entregamos a
ATOS de compaixão.”, imediatamente depois de
entregamos, deverá receber o sinal indicativo de
crase caso o segmento destacado seja substituído
por:

A) comportamento.
B) impulsos.
C) práticas.
D) atitude.
E) procedimento.

Sem prejuízo para a correção e a lógica, uma vírgula
poderia ser colocada imediatamente depois de:

I. CERTAMENTE, na frase “não pensamos
certamente em nós de modo consciente”

II. NÓS, na frase “diz-nos respeito a nós tal como o
dele diz respeito a ele.”

III. QUE, na frase “Fazemos confusão ao chamar
compaixão ao sofrimento que nos causa um tal
espetáculo...”

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

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

Em “um aviso do perigo que também nos espia”, a
figura de linguagem presente é:

A) metáfora.
B) prosopopeia.
C) catacrese.
D) eufemismo.
E) pleonasmo.

Questão 14

Questão 15

Questão 13

Assinale a alternativa que contém afirmação correta,
considerando a acentuação das palavras
EQUILÍBRIO, INDÍCIO e IMPOTÊNCIA.

A) Não deveriam estar acentuadas, pois, não se
acentuam proparoxítonas terminadas emAou O.

B) Amaioria das proparoxítonas terminadas emA, E
e O são acentuadas.

C) Ainda recebem acento as paroxítonas
terminadas em ditongos crescentes.

D) Todas as palavras de duas ou mais sílabas
possuem uma sílaba tônica, sobre a qual recai o
acento estilístico.

E) Os ditongos, sempre que tiverem pronúncia
fechada, exigem acentuação da vogal da sílaba
anterior.

Questão 11
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Observe o gráfico.

A partir do gráfico é correto afirmar que, no período
2010-2013, houve:

A) aumento no quantitativo de infecções no sexo
masculino e redução no sexo feminino e
consequente aumento da razão de sexo M:F.

B) aumento no quantitativo de infecções tanto
masculinas quanto femininas e respectivo
crescimento da razão de sexo M:F.

C) diminuição de infecções tanto masculinas quanto
femininas, porém, aumentou a razão de sexo
M:F.

D) manutenção do quantitativo de infeções nos
gêneros masculino e feminino, como também da
razão de sexo M:F.

E) redução no quantitativo de infecções no sexo
masculino, duplicaram as infecções no sexo
feminino e, por isso, a razão de sexo M:F
diminuiu.

Taxa de detecção de AIDS por 100 mil habitantes
segundo sexo e razão de sexo por ano de
diagnóstico – Brasil 2010-2013.

(Adaptado a partir de Ministério da Saúde/SVS/Departamento de
DST,AIDS e Hepatites Virais, 2014.)

Questão 16

ATUALIDADES

Leia o texto.

“Para reduzir o aquecimento global, cada país teria
de fazer investimentos equivalentes a 0,06% de seu
PIB. É pouquíssimo, em especial se for considerada a
gravidade das mudanças climáticas e suas
consequências. Todo o mundo será afetado pelo
aquecimento global, em especial as nações mais
pobres, e poderá haver graves riscos à segurança
alimentar, além do surgimento de novos bolsões de
miséria.
Os alertas feitos na recente apresentação do
relatório-síntese do IPCC (Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas), na Dinamarca [...] O
entendimento e a adoção de providências são
impreteríveis, pois o fenômeno, se não for controlado
logo, aumentará a probabilidade de impactos
severos, invasivos e sem volta para os
ecossistemas.”

Apartir do texto é correto afirmar:

A) A adoção de novas fontes de energia,
combinadas com maior desenvolvimento
industrial favorecem a melhoria do clima e evitam
a pobreza.

B) As mudanças climáticas afetam ecossistemas e
causam impactos geológicos sem com isso
afetar a economia mundial.

C) Com pouco investimento as nações do mundo
podem reduzir o aquecimento global e evitar uma
crise mundial de abastecimento.

D) Os países mais pobres não são afetados pelas
mudanças climáticas porque não promovem
grandes intervenções na natureza.

E) São necessários grandes investimentos para
superar o caos das mudanças climáticas atuais,
por isso, a solução do problema é ignorada pelas
nações.

(Adaptado do jornal Folha de S. Paulo, 14.nov.2014).

Questão 17
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Em matéria divulgada pela imprensa no dia
22/10/2014, a Comissão Nacional da Verdade (CNV)
concluiu que 200 pessoas foram presas e torturadas
[...] em São Gonçalo, no Rio, entre 1969 e 1971 [...]
Segundo as testemunhas, sessões de tortura eram
acompanhadas por um médico, conhecido entre os
presos como Dr. Coutinho, que avaliava a condição
de saúde do torturado e autorizava a continuidade da
sessão.

O local em São Gonçalo no qual aconteciam as
sessões de tortura, segundo a Comissão Nacional da
Verdade, era:

A) Comando daAeronáutica em São Gonçalo.
B) Batalhão de Engenharia do CFN.
C) Clube dos suboficias de Niterói e São Gonçalo.
D) Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores.
E) Instituto Militar de Engenharia (IME).

Questão 18

De acordo com a ONG Transparência Internacional,
em ranking divulgado no dia 03/12/2014, o Brasil
melhorou três posições e ocupa a 69ª colocação no
levantamento que avaliou 175 países e territórios.
Ainda segundo o estudo, o Brasil é o segundo país
com a melhor percepção sobre corrupção no setor
público dos BRICs.

De acordo com a tabela apresentada e excetuando o
Brasil, citado no texto, qual o único país classificado
que faz parte do grupo dos BRICs?

A) Dinamarca
B) África do Sul
C) Coreia do Norte
D) Suécia
E) Canadá

Questão 19

Leia o texto.

“O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou, no
dia 14/11/2014, as sanções econômicas impostas
pelos Estados Unidos e União Europeia (UE) contra o
país, classificando-as como ilegais, afirmando que
enfraquecem as relações econômicas mundiais [...]
Os países ocidentais impuseram punições à Rússia
pela sua influência (na nação) vizinha (do leste
europeu), acusando o país de ajudar os separatistas
[...] com armas e tropas, o que Moscou nega.”

O texto se refere às sanções aplicadas à Rússia por
auxiliar os separatistas de(da):

A) Taiwan.
B) Escócia.
C) Catalunha.
D) Coreia do Sul.
E) Ucrânia.

(Adaptado do jornal Folha de S. Paulo, Mundo, 15.nov.2014.)

Questão 20

INFORMÁTICA BÁSICA

Um usuário do Windows XP, em português, usa o

ícone para trabalhar com a função de:

A) acesso a documentos recentes.
B) aplicação de configuração mais recente.
C) configuração do painel de controle.
D) manipulação do diretório de imagens.
E) ocultação de ícones utilizados recentemente.

Questão 21

O comando do Linux que mostra a listagem de
arquivos com informações mais detalhadas é o:

A) dir - a.
B) dir - l.
C) ls -A.
D) ls - a.
E) ls - l.

Questão 22

Alguns países do ranking da ONG
Transparência Internacional

País Posição no ranking

Dinamarca 1º
Suécia 4º
Canadá 10º
África do Sul 68º
Coreia do Norte 174º
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Um usuário do MS Excel 2010, em português, deseja
aplicar um contorno às células selecionadas. Nesse
caso, quais as teclas de atalho que ele deve digitar?

A) Ctrl+Shift+)

B) Ctrl+Shift+&

C) Ctrl+Shift+(

D) Ctrl+Shift+_

E) Ctrl+Shift+#

Quando um usuário do MS Word 2010, em português,

acessa o ícone , ele deseja:

A) adicionar ou alterar a borda da página ou o
parágrafo de um texto.

B) colocar o texto selecionado em ordem alfabética
ou classificar dados.

C) inserir um texto fantasma atrás do conteúdo da
página selecionada.

D) mostrar marcas de parágrafos e outras tags de
formatação.

E) traduzir textos ou palavras selecionadas de
acordo com um idioma.

Questão 24

Questão 23

Um usuário do MS PowerPoint 2010, em português,
deseja adicionar uma transição entre slides do tipo
Esmaecer. O ícone que permite incluir essa
funcionalidade é o:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 25

Para executar a função do ícone , um usuário
do navegador Mozilla Firefox Versão 33.1 precisa
fazer uso das seguintes teclas de atalho:

A) Ctrl+Shift+A
B) Ctrl+Shift+B
C) Ctrl+Shift+I
D) Ctrl+Shift+P
E) Ctrl+Shift+W

Questão 26

Um administrador de rede deseja construir uma rede
sem switches e na qual se fará uso de um único cabo
coaxial, que conterá um ponto inicial e um ponto final
(ambos com terminadores). Esse cabo vai ser
seccionado em cada local onde for necessário inserir
um micro na rede. Com o seccionamento do cabo
formar-se-ão duas pontas e cada uma delas recebe
um conector BNC. No micro é colocado um “T”
conectado à placa de rede que vai juntar essas
pontas. Esse tipo de arranjo está associado a
topologia de redes denominada:

A) anel.
B) barramento.
C) estrela.
D) mista.
E) wireless.

Questão 27

Um usuário do pesquisador de Web Google deseja
encontrar as páginas que contenham no seu título a
palavra Pensão e que estejam diretamente
localizados somente no Brasil. Para isso, ele deve
utilizar a sintaxe:

A) inanchor:Pensão ext:br
B) inanchor:Pensão filetype:br
C) intext:Pensão cache:br
D) intitle:Pensão site:br
E) intitle:Pensão link:br

Questão 28
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Uma rede de computadores foi atacada com um vírus
que cria endereços de rede falsos e permite que um
usuário interno cause dano à rede sem ser
descoberto com facilidade. Esse tipo de ameaça é
denominado:

A) combolist.
B) bruteforce.
C) keylogger.
D) sniffer.
E) spoofing.

Questão 29

Em uma empresa de softwares para Web,
necessita-se de um programa para manipular
imagens do tipo vetorial que possuem tags XML para
descrever as suas características de apresentação.
Esse software vai trabalhar com imagens no formato:

A) JPEG.
B) PNG.
C) TIFF.
D) RAW.
E) SVG.

Questão 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito da garantia constitucional contida no
princípio do juiz natural, é correto afirmar que:

A) permite a existência e a criação de tribunais de
exceção.

B) a competência do juiz ao caso concreto pode ser
instituída após a ocorrência do fato que gerou o
processo.

C) aplica-se somente às hipóteses de competência
absoluta.

D) a prerrogativa de foro em razão de interesse
público viola o princípio do juiz natural.

E) aplica-se somente às hipóteses de competência
relativa.

Questão 31

Assinale a alternativa que agrupa corretamente
exemplos de defesa peremptória que podem ser
apresentados pelo réu.

A) Nulidade de citação, conexão, incompetência
B) Inépcia da petição inicial, exceção de suspeição,

coisa julgada
C) Nulidade de citação, prescrição, exceção de

incompetência relativa
D) Prescrição, carência de ação, pagamento
E) Conexão, pagamento, falta de caução

Questão 32

Qual é o recurso cabível contra a decisão que defere
ou indefere liminar em Mandado de Segurança?

A) Agravo de instrumento
B) Recurso especial
C) Apelação
D) Embargos infringentes
E) Agravo interno

Questão 33

Assinale a alternativa correta com relação ao tema da
coisa julgada.

A) A alegação de coisa julgada pode ser feita pelo
réu a qualquer tempo.

B) A resolução de questão prejudicial só faz coisa
julgada se a parte o requerer, se o juiz for
competente em razão da matéria e a questão
prejudicial constituir pressuposto necessário
para o julgamento da lide.

C) Os motivos e a verdade dos fatos, estabelecidos
como fundamento da sentença, fazem coisa
julgada.

D) Uma vez acolhida a alegação de coisa julgada, o
processo é extinto com resolução de mérito.

E) Em hipótese alguma a sentença produz coisa
julgada em relação a terceiros.

Questão 34
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Sobre o tema da suspensão da execução, assinale a
alternativa correta.

A) A execução é automaticamente suspensa na
hipótese de oposição de embargos a execução.

B) Quando o devedor não possuir bens passíveis de
penhora, a execução não será suspensa, mas
sim extinta por perda superveniente do interesse
de agir.

C) A morte do executado não implica a suspensão
da execução.

D) Durante a suspensão da execução, o juiz poderá
praticar qualquer ato processual.

E) As partes podem convencionar um prazo para a
suspensão da execução, durante o qual o
devedor deverá cumprir voluntariamente a sua
obrigação.

Questão 35

De acordo com a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro:

A) o comprovado desconhecimento da lei pode ser
usado como escusa para o seu não
cumprimento.

B) mesmo nos casos em que se destina a vigência
temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.

C) o Direito Brasileiro admite de forma ampla o
fenômeno da repristinação.

D) a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior.

E) salvo disposição em contrário, uma lei entra em
vigor no país 90 (noventa) dias depois de
oficialmente publicada.

Questão 36

Sendo a obrigação indivisível e solidária:

A) não perde tais qualidades se resolvida em perdas
e danos.

B) a sua conversão em perdas e danos afasta
apenas o caráter indivisível da obrigação.

C) todos os devedores são responsáveis pela
totalidade da dívida, mas a sub-rogação se
verifica apenas com relação a solidariedade.

D) a solidariedade pode ser presumida.
E) o credor não pode cobrar a dívida de apenas um

dos devedores.

Questão 37

Sobre as disposições aplicáveis aos contratos de
compra e venda, pode-se afirmar que:

A) a fixação do preço não pode ser deixada ao
arbítrio de terceiro.

B) a fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de
apenas uma das partes do contrato.

C) a venda de ascendente a descendente é nula.
D) a compra e venda entre cônjuges é ilícita, mesmo

com relação a bens excluídos da comunhão.
E) até o momento da tradição, os riscos da coisa

correm por conta do vendedor, e os riscos do
preço correm por conta do comprador.

Questão 38

Sobre a responsabilidade civil de médicos e de
hospitais na prestação de seus serviços, assinale a
alternativa correta.

A) A responsabilidade dos hospitais, no que tange à
atuação dos médicos que neles trabalham ou são
ligados por convênio, é subjetiva, dependendo
da demonstração da culpa.

B)

C) A responsabilidade médica

tipo de dano experimentado pelo paciente.
D) Admite-se a responsabilização objetiva do

hospital mesmo nos casos em que a culpa do
médico

E) A responsabilidade objetiva do hospital não se
limita aos serviços única e exclusivamente
relacionados com o estabelecimento empresarial
propriamente dito.

A responsabilidade civil do médico é objetiva e
prescinde de culpa.

empresarial, no caso
de hospitais, é objetiva, independentemente do

é expressamente excluída.

Questão 39

Arespeito da usucapião, é correto afirmar que:

A) a sentença que a declara tem natureza
constitutiva.

B) para se configurar a usucapião ordinária, a lei civil
exige 5 anos de posse a justo título e boa-fé.

C) trata-se de modo originário de aquisição de
propriedade.

D) a chamada usucapião extraordinária só se
verifica na hipótese de o possuidor haver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual.

E) a aquisição do domínio de área urbana de até
duzentos e cinquenta metros quadrados exige
posse ininterrupta e sem oposição por 10 anos.

Questão 40
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Com relação à eficácia das normas constitucionais,
assinale a alternativa INCORRETA.

A) As normas constitucionais de eficácia plena são
aquelas que estão aptas a produzir todos os seus
efeitos, no momento em que a Constituição entra
em vigor.

B) As normas constitucionais de eficácia contida
são aquelas que tem aplicabilidade imediata,
integral e plena, mas que podem ter o seu
alcance reduzido pela atividade do legislador
infraconstitucional.

C) As normas constitucionais de eficácia limitada
são aquelas que, no momento em que a
Constituição promulgada, não têm o condão de
produzir todos os seus efeitos, necessitando de
lei integrativa infraconstitucional.

D) As normas constitucionais de eficácia limitada
não têm eficácia jurídica imediata, direta ou
vinculante.

E) As normas de eficácia contida tê
ão

imposto pela lei infraconstitucional.

é

m eficácia plena
até que seja materializado o fator de restriç

Questão 41

Sobre os princípios fundamentais da Constituição
Brasileira, pode-se afirmar que:

A) a República Federativa do Brasil constituída
dos seguintes poderes, independentes e
harmônicos entre si: Legislativo, Administrativo,
Executivo e Judiciário.

B) a República Federativa do Brasil tem como
fundamentos a soberania, a cidadania, a
dignidade da pessoa humana, os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo
político.

C) a República Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política, social e cultural
dos povos da América Latina e da África, visando
à formação de uma comunidade internacional de
nações latinas e africanas.

D) todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos nos poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário.

E) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais não
constitui um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil.

é

Questão 42

De acordo com a Constituição Federal:

A) a lei orgânica que rege o Município deverá ser
votada em dois turnos e aprovada por 2/3 (dois
terços) dos membros da Câmara Municipal.

B) os Municípios não estão compreendidos na
organização do Estado Federal, que é integrado
apenas pelos Estados e pelo Distrito Federal.

C) não é vedado aos Municípios estabelecer cultos
religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança.

D) compete privativamente aos Municípios legislar
sobre organização do sistema de emprego e
condições para o exercício de profissões.

E) o vereador, diferentemente do Deputado Federal
e do Senador, não é inviolável por suas opiniões,
palavras e votos proferidos no exercício do
mandato.

Questão 43

São princípios daAdministração Pública:

A) Igualdade, simetria, dignidade da pessoa
humana, impessoalidade, cidadania.

B) Publicidade, estabilidade, devido processo legal,
inafastabilidade, liberdade.

C) Lega l idade , pub l i c idade , exce lênc ia ,
impessoalidade, moralidade.

D) Moralidade, impessoalidade, legalidade,
igualdade, excelência.

E) Dignidade da pessoa humana, publicidade,
liberdade, estabilidade, cidadania.

Questão 44
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Dentre as atribuições e responsabilidades do
Presidente da República, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) O ato do Presidente da República que atenta
contra o livre exercício do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, do Ministério Público e dos
Poderes constitucionais das unidades da
Fede ração é cons ide rado c r ime de
responsabilidade.

B) O Presidente da República responde a processo
criminal, por crime comum, no Supremo Tribunal
Federal e, por crime de responsabilidade,
perante o Senado Federal.

C) O Presidente da República ficará suspenso de
suas funções nos crimes de responsabilidade,
por 180 dias, após a condenação pelo órgão
competente.

D) Compete privativamente ao Presidente da
República conceder indulto e comutar penas,
com audiência, se necessário, dos órgãos
instituídos em lei.

E) O Presidente da República, na vigência de seu
mandato, não pode ser responsabilizado por atos
estranhos ao exercício de suas funções.

Questão 45

Com relação ao conceito de Direito Administrativo,
assinale a opção que congrega de forma correta os
elementos que o compõem.

A) Direito Administrativo é o ramo do Direito Público
que estuda princípios e normas reguladores do
exercício da função administrativa.

B) DireitoAdministrativo é um conjunto de princípios
e normas que não alberga a noção de bem de
domínio privado do Estado.

C) Direito Administrativo sintetiza-se no conjunto
harmônico de normas e princípios que regulam
exclusivamente as relações jur íd icas
administrativas entre o Estado e o particular.

D) O conceito de Direito Administrativo compreende
apenas a regência de atividades contenciosas
entre órgãos públicos, seus servidores e
administrados.

E) Direito Administrativo pode ser traduzido pelo
conjunto de normas e princípios que organizam a
relação jurídica exclusivamente entre os próprios
componentes daAdministração Pública.

Questão 46

Sobre os atos administrativos, assinale a opção
correta.

A) A presunção de legitimidade e de veracidade dos
atos administrativos possui caráter absoluto.

B) A presunção de legitimidade impede o
questionamento do ato administrativo perante o
Poder Judiciário.

C) Os atos administrativos estão sujeitos ao controle
jurisdicional para a análise de sua legalidade.

D) A Administração não pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, nem revogá-los por motivo de
conveniência e oportunidade.

E) A revogação de um ato administrativo pelo Poder
Judiciário pode ocorrer apenas em razão de
ilegalidade do objeto.

Questão 47

Com relação ao processo administrativo, assinale a
alternativa INCORRETA.

A) O princípio da ampla defesa e do contraditório
um dos princípios informativos do processo
administrativo.

B) O processo administrativo pode se iniciar de
ofício ou a pedido do interessado.

C) A impessoalidade, o informalismo e o impulso
oficial são princípios informadores do processo
administrativo.

D) A decisão de recursos administrativos pode ser
objeto de delegação.

E) A falta de defesa técnica por advogado no
processo administrativo disciplinar não ofende a
Constituição Federal.

é

Questão 48
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Assinale a alternativa correta sobre servidores
públicos.

A) Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios é permitida a percepção simultânea
de aposentadoria, decorrentes de cargos
acumuláveis na forma da Constituição.

B) Não é vedada a acumulação de cargos públicos
em empregos e funções desde que exercidas em
subsidiárias de sociedade de economia mista ou
sociedades controladas direta ou indiretamente
pelo Poder Público.

C) O direito de greve dos servidores públicos será
exercido nos termos e nos limites definidos em
decreto.

D) O prazo de validade de concurso público será de
até 3 (três) anos, prorrogável por igual período
tantas vezes quantas forem necessárias.

E) O servidor público investido em mandato de
prefeito, havendo compatibilidade de horários,
poderá receber as vantagens do cargo, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

Questão 49

Com relação às entidades da Administração Pública
Indireta, assinale a alternativa correta.

A) As agências reguladoras têm natureza jurídica de
empresa pública em regime especial e são
pessoas jurídicas de Direito Público com
capacidade administrativa.

B) As autarquias são pessoas jurídicas de direito
público, criadas por lei específica, dotadas de
autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial,
e nunca podem desempenhar atividade
econômica.

C) Empresas públicas são pessoas jurídicas de
direito público, criadas por autorização
legislativa, com totalidade de capital público e
regime organizacional livre.

D) As fundações públicas não podem exercer poder
de polícia administrativa.

E) A Justiça Federal é competente para julgar
demandas envolvendo as sociedades de
economia mista.

Questão 50
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PROVA DISCURSIVA

A respeito da ação rescisória no direito brasileiro,
discorra a respeito das hipóteses de cabimento, dos
legitimados ativos e passivos deste tipo de ação e da
intervenção de terceiros neste tipo de procedimento.

Questão 01
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