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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 04/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - SUPERIOR

ADVOGADO
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

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

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. 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. 
XII. 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. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 
a)  “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
b)  “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
c)  “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
d)  “tacho” (v.8)/ “água” (v.8) 
e)  “dia” (v.5)/ “noite” (v.5) 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 
a)  utilização do estudo como possibilidade de diferenciação 

social 
b)  valorização do trabalho através da dedicação do pai ao 

“fazer serão”  
c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 

cuidado da mãe com o pai 
d)  irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade 

desenvolvida pelo pai 
e)  obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por 

parte dos filhos 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 
b)  o da mãe e o do pai 
c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 
b)  faz referência a algo próximo ao leitor 
c)  sinaliza uma referência temporal 
d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:
a)  sujeito 
b)  objeto direto 
c)  complemento nominal 
d)  objeto indireto 
e)  adjunto adnominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

 Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com 
medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos 
e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 
éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser 
eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 
ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando 
as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas 
que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que 
se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que 
se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 
em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] 
Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na 
noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, 
eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte 
do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 
si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens 
vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 
vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e 
eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

(FREITAS, Eduarda. Revista Carta Capital. Disponível em: http://
www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-

casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 
a)  juventude e velhice 
b)  televisão e paixão 
c)  organização e desordem 
d)  realidade e fantasia 
e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 
seguinte figura de estilo: 
a)  ironia  
b)  metáfora 
c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 

fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 
justificado por uma relação de regência cujo termo 
regente é: 
a)  eu 
b)  tinha
c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 
análise. Contudo, possuem classificações morfológicas 
distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
a)  pronome relativo e conjunção integrante 
b)  conjunção consecutiva e pronome interrogativo 
c)  pronome relativo e conjunção explicativa 
d)  conjunção integrante e pronome relativo 
e)  conjunção explicativa e pronome relativo 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 
a)  “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
b)  “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro  

 momento e imprimiu 
5
2  do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:
a)  225
b)  375
c)  469
d)  360
e)  380
  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117
b)  87
c)  141
d)  105
e)  112

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R
b)  O
c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:
a)  Marcos não estudou e foi aprovado
b)  Marcos não estudou e não foi aprovado
c)  Marcos estudou ou não foi aprovado
d)  Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e)  Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:
a)  os valores lógicos de ambas as proposições forem 

falsos
b)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

verdade
c)  se ambas as proposições tiverem valores lógicos 

verdadeiros
d)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

falso
e)  se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o 

valor lógico da segunda proposição for falso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/

RJ, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e 
poderá manter escritórios, mas não representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação

d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo 
Conselho de Administração

b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário, não condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação 
complementar, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.
a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração de forma 
não interina

c) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma não interina por 
prazo determinado

d) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma interina ou não

e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A Constituição Federal não aborda a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados.

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados, no caso dos estados, 
sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

III. São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 

sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em âmbito nacional.

II. O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido 
por ações e serviços de saúde do SUS.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde 

será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da 
Saúde e constituído em lei

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas de modo que haverá 25% de representação 
de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante dos usuários ou de trabalhadores

d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal

e) Atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 
financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação 
aos setores público e privado é competência dos 
Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma 

das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do 
idoso

c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
independente do critério de risco, é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 
saúde do idoso

e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
diz respeito à saúde do idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Analise os itens a seguir e considere as normas da 
Constituição Federal sobre a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal para assinalar a alternativa 
INCORRETA.
a) O Deputado Federal ou o Senador perderá o mandato 

se, desde a expedição do diploma, firmar ou manter 
contrato com pessoa jurídica de direito público, 
autarquia, empresa pública, sociedade de economia 
mista ou empresa concessionária de serviço público, 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes

b) O Senador perderá o mandato se, desde a expedição do 
diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego 
remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis “ad 
nutum” em pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou 
empresa concessionária de serviço público

c) O Deputado Federal perderá o mandato se, desde a 
expedição do diploma, for proprietário ou controlador de 
empresa que goze de favor decorrente de contrato com 
pessoa jurídica de direito público

d) O Senador perderá o mandato se deixar de comparecer, 
em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões 
ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou 
missão por esta autorizada

e) O Deputado Federal ou o Senador perderá o mandato 
se praticar atos de abuso das prerrogativas asseguradas 
a membro do Congresso Nacional ou percepção de 
vantagens indevidas, sendo tais atos considerados 
incompatíveis com o decoro parlamentar

27) Analise os itens a seguir e considere as normas da 
Constituição Federal sobre o Congresso Nacional para 
assinalar a alternativa correta.
a) Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, 

anualmente, na Capital Federal, de 2 de janeiro a 30 de 
junho e de 1º de agosto a 24 de dezembro

b) Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, 
anualmente, na Capital Federal, de 5 de fevereiro a 10 
de julho e de 5 de agosto a 28 de dezembro

c) Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, 
anualmente, na Capital Federal, de 2 de janeiro a 30 de 
dezembro

d) Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, 
anualmente, na Capital Federal, de 2 de janeiro a 30 
junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro

e) Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, 
anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 
de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro

28) Analise os itens a seguir e considere as normas da 
Constituição Federal sobre a composição do Tribunal 
de Contas da União para assinalar a alternativa correta.
a) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão 

escolhidos um quinto pelo Presidente da República, 
com aprovação do Senado Federal, sendo dois, 
alternadamente, dentre auditores e membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista 
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade 
e merecimento e os demais pelo Congresso Nacional

b) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão 
escolhidos um terço pelo Presidente da República, 
com aprovação do Senado Federal, sendo dois, 
alternadamente, dentre auditores e membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista 
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade 
e merecimento e dois terços pelo Congresso Nacional

c) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão 
escolhidos um quarto pelo Presidente da República, 
com aprovação do Senado Federal, sendo dois, 
alternadamente, dentre auditores e membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista 
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade 
e dois terços pelo Congresso Nacional

d) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão 
escolhidos dois terços pelo Presidente da República, 
com aprovação do Senado Federal, sendo dois, 
alternadamente, dentre auditores e membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista 
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade 
e um terço pelo Congresso Nacional

e) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão 
escolhidos um décimo pelo Presidente da República, 
com aprovação do Senado Federal, sendo dois, 
alternadamente, dentre auditores e membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista 
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade 
e merecimento e os demais pelo Congresso Nacional

29) Analise os itens a seguir e considere as normas da 
Constituição Federal sobre o Ministério Público para 
assinalar a alternativa correta.
a) O Ministério Público abrange os Ministérios Públicos 

dos Estados que compreendem: Ministério Público 
Militar e Ministério Público Civil

b) O Ministério Público abrange o Ministério Público da 
União, que compreende: Ministério Público Federal, 
Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios e abrange também os Ministérios 
Públicos dos Estados que compreendem: Ministério 
Público do Trabalho e Ministério Público Civil

c) O Ministério Público abrange o Ministério Público da 
União, que compreende: Ministério Público Federal, 
Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar 
e Ministério Público do Distrito Federal e abrange 
também os Ministérios Públicos dos Estados que 
compreendem: Ministério Público dos Territórios e 
Ministério Público Civil

d) O Ministério Público abrange o Ministério Público da 
União, que compreende: Ministério Público Federal, 
Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar 
e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e 
abrange também os Ministérios Públicos dos Estados

e) O Ministério Público abrange o Ministério Público 
Federal, que compreende: Ministério Público da União, 
Ministério Público do Trabalho e Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios e abrange também os 
Ministérios Públicos dos Estados que compreendem: 
Ministério Público Militar e Ministério Público Civil
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30) Assinale a alternativa correta após analisar os itens 
a seguir e considerar as normas da Lei Federal nº 
10.520, de 17/07/2002, que institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 
de licitação denominada pregão, para aquisição de 
bens e serviços comuns, e dá outras providências.
a) É indispensável a exigência de garantia de proposta
b) Será exigida a aquisição do edital pelos licitantes, como 

condição para participação no certame
c) É vedada a exigência de pagamento de taxas e 

emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 
do edital, que não serão superiores ao custo de sua 
reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos 
de tecnologia da informação, quando for o caso

d) O prazo de validade das propostas será de 30 (trinta) 
dias, se outro não estiver fixado no edital

e) A referida modalidade de licitação não pode ser aplicada 
para aquisição de bens e serviços comuns, assim 
considerados, aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos por meio 
de especificações usuais no mercado

31) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o 
processamento e julgamento da licitação após analisar 
os itens a seguir e considerar as normas da Lei Federal 
nº 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências.
a) No processamento e julgamento da licitação deverá 

ocorrer a devolução dos envelopes fechados aos 
concorrentes inabilitados, contendo as respectivas 
propostas, desde que não tenha havido recurso ou após 
sua denegação

b) A abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
concorrentes habilitados poderá ser feita se transcorrido 
o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido 
desistência expressa, ou após o julgamento dos 
recursos interpostos

c) Deverá ocorrer verificação da conformidade de cada 
proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, 
com os preços correntes no mercado ou fixados por 
órgão oficial competente, ou ainda com os constantes 
do sistema de registro de preços, os quais deverão 
ser devidamente registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação das propostas 
desconformes ou incompatíveis

d) A abertura dos envelopes contendo a documentação 
para habilitação e as propostas será realizada sempre 
em ato público, previamente designado, do qual se 
lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes 
presentes e pela Comissão

e) É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, bem como a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta

32) Assinale a alternativa correta sobre a proteção do 
trabalho do menor após analisar os itens a seguir 
e considerar as normas do decreto-lei nº 5.452, de 
01/05/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
a) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis 

anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos quatorze anos

b) É proibido qualquer trabalho a menores de dezoito anos 
de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
dezesseis anos

c) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos doze anos

d) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos de idade, salvo na condição de aprendiz

e) É proibido qualquer trabalho a menores de quinze anos 
de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
doze anos

33) Assinale a alternativa correta sobre o rito sumaríssimo 
após analisar os itens a seguir e considerar as normas 
do decreto-lei nº 5.452, de 01/05/1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho).
a) Os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do 
ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao 
procedimento sumaríssimo

b) Os dissídios individuais e coletivos, cujo valor não 
exceda a sessenta vezes o salário mínimo vigente na 
data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos 
ao procedimento sumaríssimo

c) Os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 
cinquenta vezes o salário mínimo vigente na data do 
ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao 
procedimento sumaríssimo

d) Os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 
quarenta vezes o salário mínimo vigente na data da 
rescisão do contrato de trabalho, ficam submetidos ao 
procedimento sumaríssimo

e) Os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 
sessenta vezes o salário mínimo vigente na data da 
rescisão do contrato de trabalho, ficam submetidos ao 
procedimento sumaríssimo

34) Assinale a alternativa correta sobre os dissídios 
coletivos após analisar os itens a seguir e considerar 
as normas do decreto-lei nº 5.452, de 01/05/1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho).
a) A representação dos sindicatos para instauração da 

instância fica subordinada à aprovação de assembleia, 
da qual participem os associados interessados na 
solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, 
por maioria de 3/5 (três quintos) dos mesmos, ou, 
em segunda convocação, por 2/3 (dois terços) dos 
presentes

b) A representação dos sindicatos para instauração da 
instância fica subordinada à aprovação de assembleia, 
da qual participem os associados interessados na 
solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, 
por maioria de 2/3 (dois terços) dos mesmos, ou, 
em segunda convocação, por 2/3 (dois terços) dos 
presentes

c) A representação dos sindicatos para instauração da 
instância fica subordinada à aprovação de assembleia, 
da qual participem os associados interessados na 
solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, 
por maioria de 3/5 (três quintos) dos mesmos, ou, 
em segunda convocação, por 2/5 (dois quintos) dos 
presentes

d) A representação dos sindicatos para instauração da 
instância fica subordinada à aprovação de assembleia, 
da qual participem os associados interessados na 
solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, 
por maioria de 2/3 (dois terços) dos mesmos, ou, 
em segunda convocação, por qualquer número dos 
presentes

e) A representação dos sindicatos para instauração da 
instância fica subordinada à aprovação de assembleia, 
da qual participem os associados interessados na 
solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, 
por maioria de 3/5 (três quintos) dos mesmos, ou, 
em segunda convocação, por qualquer número dos 
presentes
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35) Assinale a alternativa correta sobre os recursos 
cabíveis no processo do trabalho após analisar os itens 
a seguir e considerar as normas do decreto-lei nº 5.452, 
de 01/05/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
a) Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: 

Embargos do devedor, Embargos de declaração, 
Recurso ordinário, Recurso de revista e Agravo

b) Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: 
Embargos infringentes, Recurso ordinário, Recurso de 
revista e Agravo

c) Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: 
Embargos, Recurso ordinário, Recurso de revista e 
Agravo retido

d) Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: 
Embargos, Recurso ordinário, Recurso de revista e 
Agravo

e) Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: 
Embargos, Recurso especial, Recurso de revista e 
Agravo

36) Assinale a alternativa correta sobre prescrição após 
analisar os itens a seguir e considerar as normas da Lei 
Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).
a) Prescreve em dois anos a pretensão contra os peritos, 

pela avaliação dos bens que entraram para a formação 
do capital de sociedade anônima, contados da 
publicação da ata da assembleia que aprovar o laudo

b) Prescreve em um ano a pretensão contra os peritos, 
pela avaliação dos bens que entraram para a formação 
do capital de sociedade anônima, contado da entrega 
do laudo

c) Prescreve em cinco anos a pretensão contra os 
peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a 
formação do capital de sociedade anônima, contados 
da publicação da ata da assembleia que aprovar o laudo

d) Prescreve em quatro anos a pretensão contra os peritos, 
pela avaliação dos bens que entraram para a formação 
do capital de sociedade anônima, contados da entrega 
do laudo

e) Prescreve em um ano a pretensão contra os peritos, 
pela avaliação dos bens que entraram para a formação 
do capital de sociedade anônima, contado da publicação 
da ata da assembleia que aprovar o laudo

37) Assinale a alternativa correta sobre o negócio jurídico 
após analisar os itens a seguir e considerar as normas 
da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).
a) Considera-se termo a cláusula que, derivando, 

exclusivamente, da vontade das partes, subordina o 
efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto

b) As condições, física ou juridicamente impossíveis, 
quando resolutivas, invalidam os negócios jurídicos que 
lhes são subordinados

c) Têm-se por inexistentes as condições impossíveis, 
quando suspensivas, e as de não fazer coisa impossível

d) Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à 
condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, 
não se terá adquirido o direito, a que ele visa

e) Se alguém dispuser de uma coisa sob condição 
resolutiva, e, pendente esta, fizer quanto àquela novas 
disposições, estas não terão valor, realizada a condição, 
se com ela forem incompatíveis

38) Assinale a alternativa correta sobre obrigações, após 
analisar os itens a seguir e considerar as normas da Lei 
Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).
a) A obrigação de dar coisa certa não abrange os 

acessórios dela não mencionados
b) No caso de obrigação de dar coisa certa, se a coisa 

se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, 
ou pendente à condição suspensiva, fica resolvida a 
obrigação para ambas as partes

c) No caso de obrigação de dar coisa certa, ainda que a 
perda não resultar de culpa do devedor, responderá 
este pelo equivalente e mais perdas e danos

d) Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, 
deverá o credor aceitar a coisa, abatido de seu preço o 
valor que perdeu

e) Deteriorada a coisa, sendo culpado o devedor, poderá o 
credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado 
em que se acha, perdendo o direito a reclamar, em um 
ou em outro caso, indenização das perdas e danos

39) Assinale a alternativa correta sobre os defeitos do 
negócio jurídico, após analisar os itens a seguir e 
considerar as normas da Lei Federal nº 10.406, de 
10/01/2002 (Código Civil).
a) São nulos os negócios jurídicos, quando as declarações 

de vontade emanarem de erro substancial que poderia 
ser percebido por pessoa de diligência normal, em face 
das circunstâncias do negócio

b) O erro não é substancial, mesmo quando interessa à 
natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, 
ou a alguma das qualidades a ele essenciais

c) O erro é substancial, quando concerne à identidade 
ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a 
declaração de vontade, desde que tenha influído nesta 
de modo relevante

d) O erro é substancial, quando sendo de direito e não 
implicando recusa à aplicação da lei, não for o motivo 
único ou principal do negócio jurídico

e) A transmissão errônea da vontade por meios interpostos 
é nula nos mesmos casos em que o é a declaração 
direta

40) Assinale a alternativa INCORRETA sobre a invalidade 
do negócio jurídico, após analisar os itens a seguir 
e considerar as normas da Lei Federal nº 10.406, de 
10/01/2002 (Código Civil).
a) É nulo o negócio jurídico, quando celebrado por pessoa 

absolutamente incapaz
b) É nulo o negócio jurídico, quando o motivo determinante, 

comum a ambas as partes, for ilícito
c) É nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma 

prescrita em lei
d) É nulo o negócio jurídico simulado, inclusive o que se 

dissimulou
e) Haverá simulação nos negócios jurídicos, quando 

aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas 
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou 
transmitem

41) Assinale a alternativa correta sobre a formação dos 
contratos, após analisar os itens a seguir e considerar 
as normas da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 
(Código Civil).
a) Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo 

a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para 
chegar a resposta ao conhecimento do proponente

b) A proposta de contrato obriga o proponente, ainda que 
o contrário resultar dos termos dela, da natureza do 
negócio, ou das circunstâncias do caso

c) Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita com prazo 
a pessoa presente, não foi imediatamente aceita 

d) Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita por telefone, 
não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado

e) Permanece obrigatória a proposta se, antes dela, ou 
simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra 
parte a retratação do proponente
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42) Assinale a alternativa INCORRETA sobre a evicção, 
após analisar os itens a seguir e considerar as normas 
da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).
a) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela 

evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição 
se tenha realizado em hasta pública

b) Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, 
diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção

c) Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a 
evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber 
o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do 
risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu

d) Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, 
além da restituição integral do preço ou das quantias 
que pagou à indenização dos frutos que tiver sido 
obrigado a restituir

e) Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, 
o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou 
qualquer dos anteriores

43) Assinale a alternativa correta sobre a retrovenda, após 
analisar os itens a seguir e considerar as normas da Lei 
Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil).
a) O vendedor de coisa imóvel pode se reservar o direito 

de recobrá-la, no prazo máximo de decadência de três 
anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as 
despesas do comprador, inclusive as que, durante o 
período de resgate, efetuaram-se com a sua autorização 
escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias

b) O vendedor de coisa imóvel pode se reservar o direito 
de recobrá-la, no prazo máximo de decadência de dois 
anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as 
despesas do comprador, inclusive as que, durante o 
período de resgate, efetuaram-se com a sua autorização 
escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias

c) O vendedor de coisa imóvel pode se reservar o direito 
de recobrá-la, no prazo máximo de prescrição de três 
anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as 
despesas do comprador, excluídas as que, durante o 
período de resgate, efetuaram-se para a realização de 
benfeitorias necessárias

d) O vendedor de coisa imóvel pode se reservar o direito 
de recobrá-la, no prazo máximo de prescrição de dois 
anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as 
despesas do comprador, inclusive as que, durante o 
período de resgate, efetuaram-se com a sua autorização 
escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias

e) O vendedor de coisa imóvel pode se reservar o direito 
de recobrá-la, no prazo máximo de decadência de três 
anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as 
despesas do comprador, excluídas as que, durante o 
período de resgate, efetuaram-se para a realização de 
benfeitorias necessárias

44) Assinale a alternativa correta sobre os atos processuais, 
após analisar os itens a seguir e considerar as normas 
da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de 
Processo Civil).
a) Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode se limitar 
ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 
que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 
resultado útil do processo, devendo o autor indicar na 
petição inicial, que pretende se valer do benefício aqui 
descrito

b) Nos casos em que a urgência for contemporânea à 
propositura da ação, a petição inicial pode se limitar 
ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 
que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco 
ao resultado útil do processo, devendo ocorrer a citação 
e intimação do réu para a audiência de conciliação ou 
mediação, com antecedência mínima de 30 dias

c) Nos casos em que a urgência for contemporânea à 
propositura da ação, a petição inicial deve se limitar 
ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 
que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco 
ao resultado útil do processo e, caso não realizado o 
aditamento, o processo será extinto sem resolução do 
mérito

d) Nos casos em que a urgência for contemporânea à 
propositura da ação, a petição inicial deve se limitar 
ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 
que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 
resultado útil do processo, devendo o autor indicar na 
petição inicial, que pretende se valer do benefício aqui 
descrito

e) Nos casos em que a urgência for contemporânea à 
propositura da ação, a petição inicial pode se limitar 
ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com ou sem a exposição da lide, 
do direito que se busca realizar e do perigo de dano 
ou do risco ao resultado útil do processo e, caso não 
realizado o aditamento, o processo será extinto sem 
resolução do mérito

45) Assinale a alternativa correta sobre a reconvenção 
após analisar os itens a seguir e considerar as normas 
da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de 
Processo Civil).
a) Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção 

para manifestar pretensão própria, conexa com a ação 
principal ou com o fundamento da defesa, vedado tal 
ato na ação monitória

b) A propositura da reconvenção depende do oferecimento 
de contestação

c) A reconvenção não pode ser proposta pelo réu em 
litisconsórcio com terceiro

d) Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá 
afirmar ser titular de direito, em face do substituído e, 
a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, 
também na qualidade de substituto processual

e) O reconvinte não poderá formular pedido genérico
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46) Analise as afirmativas I a V.
I. enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou 

do Superior Tribunal de Justiça.
II. acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou 

pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 
recursos repetitivos.

III. entendimento firmado em incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de assunção de competência.

IV. decisão anterior proferida em casos análogos no juízo 
singular.

V. enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito 
local.

 A partir daqui, assinale a alternativa correta sobre a 
improcedência liminar do pedido após analisar os 
itens a seguir e considerar as normas da Lei Federal nº 
13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil).
a) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 

juiz, independentemente da citação do réu julgará, 
liminarmente improcedente, o pedido que contrariar 
qualquer decisão mencionada nos itens III a V

b) Nas causas que dispensem a fase instrutória ou não, 
o juiz, independentemente da citação do réu julgará, 
liminarmente improcedente, o pedido que contrariar 
qualquer decisão mencionada nos itens II e III

c) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 
juiz, independentemente da citação do réu julgará, 
liminarmente improcedente, o pedido que contrariar 
cumulativamente as decisões mencionadas nos itens II 
a IV

d) Nas causas que não dispensem a fase instrutória, o 
juiz, independentemente da citação do réu julgará, 
liminarmente procedente, o pedido que contrariar 
qualquer decisão mencionada nos itens I a V

e) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 
juiz, independentemente da citação do réu julgará, 
liminarmente improcedente, o pedido que contrariar 
qualquer decisão mencionada nos itens I a III

47) Assinale a alternativa correta sobre o impedimento e 
suspeição após analisá-las a seguir e considerar as 
normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo 
Código de Processo Civil).
a) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas 

funções no processo quando nele estiver postulando, 
como defensor público, advogado ou membro do Ministério 
Público, seu cônjuge ou companheiro, ou primo

b) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer 
suas funções no processo quando receber presentes 
de pessoas que tiverem interesse na causa, antes 
ou depois de iniciado o processo, que aconselhar 
alguma das partes acerca do objeto da causa ou que 
subministrar meios para atender às despesas do litígio

c) Há suspeição do juiz que seja amigo íntimo ou inimigo 
de qualquer das partes ou de seus advogados

d) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas 
funções no processo quando qualquer das partes for sua 
credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro 
ou de parentes destes, em linha reta até o quarto grau, 
inclusive

e) Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro 
íntimo, devendo declarar suas razões

48) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Recurso 
Extraordinário e o Recurso Especial após analisá-las a 
seguir e considerar as normas da Lei Federal nº 13.105, 
de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil).
a) Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, 

o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, 
cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial 
ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em 
que houver sido publicado o acórdão divergente, ou 
ainda com a reprodução de julgado disponível na rede 
mundial de computadores, com indicação da respectiva 
fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as 
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os 
casos confrontados

b) Quando o recurso estiver fundado em dissídio 
jurisprudencial, é vedado ao tribunal inadmiti-lo com 
base em fundamento genérico de que as circunstâncias 
fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da 
distinção

c) Quando, por ocasião do processamento do incidente 
de resolução de demandas repetitivas, o presidente 
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal 
de Justiça receber requerimento de suspensão 
de processos em que se discuta questão federal 
constitucional ou infraconstitucional, poderá, 
considerando razões de segurança jurídica ou de 
excepcional interesse social, estender a suspensão a 
todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso 
extraordinário ou do recurso especial a ser interposto

d) O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso 
extraordinário ou a recurso especial poderá ser 
formulado por requerimento dirigido ao tribunal superior 
respectivo, no período compreendido entre a publicação 
da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, 
ficando o relator designado para seu exame prevento 
para julgá-lo

e) O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso 
extraordinário ou a recurso especial poderá ser 
formulado por requerimento dirigido ao relator, se já 
distribuído o recurso

49) Assinale a alternativa correta sobre o Julgamento 
dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos 
após analisá-las a seguir e considerar as normas da 
Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de 
Processo Civil).
a) Sempre que houver multiplicidade de recursos 

extraordinários ou especiais com fundamento em 
idêntica questão de fato ou de direito, haverá afetação 
para julgamento de acordo com as disposições desta 
Subseção, observado o disposto no Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal 
de Justiça

b) O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-
presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e 
inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário 
que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o 
recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se 
sobre esse requerimento

c) O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça 
ou de tribunal regional federal selecionará 3 (três) ou 
mais recursos representativos da controvérsia, que 
serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou 
ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, 
determinando a suspensão do trâmite de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que 
tramitem no Estado ou na região, conforme o caso

d) O relator em tribunal superior poderá selecionar até 3 
(três) recursos representativos da controvérsia para 
julgamento da questão de direito independentemente 
da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do 
tribunal de origem

e) O relator poderá fixar data para, em audiência pública, 
ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 
conhecimento na matéria, sendo vedada a utilização 
de tais manifestações com a finalidade de instrução 
processual
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50) Assinale a alternativa correta sobre a adjudicação de 
bens penhorados, após analisá-las a seguir e considerar 
as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo 
Código de Processo Civil).
a) É lícito ao exequente, desde que ofereça preço superior 

ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os 
bens penhorados, antes ou depois da citação

b) Requerida a adjudicação, o executado será intimado 
do pedido por carta com aviso de recebimento, apenas 
quando não tiver procurador constituído nos autos

c) Se o executado, citado por edital, não tiver procurador 
constituído nos autos, é dispensável sua intimação 
diante do requerimento de adjudicação formulado pelo 
exequente

d) A adjudicação pelo exequente só será oportunizada, 
antes de qualquer tentativa de alienação

e) Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a 
lavratura e a assinatura do auto pelo juiz e pelo escrivão 
ou chefe de secretaria
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