CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
Concurso Público - Edital 001/2018

Prova Objetiva e Discursiva – 14/10/2018
INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
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304 – Advogado
INSTRUÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.

Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.
A prova é composta de 40 questões objetivas 1 questão discursiva.
Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos
aplicadores de prova.
7. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o nome impresso
neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente aos
aplicadores de prova.
8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
9. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de
versão definitiva, com caneta preta.
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva.
10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das
respostas para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva.
11. Não será permitido ao candidato:
a)

Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector
de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de
armas.
b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido
quando indicado para o atendimento especial.
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.
e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações,
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
f)
Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
g) Usar óculos escuros (ressalvados os de grau), salvo quando expressamente por recomendação
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.16.5 do Edital.
h) Emprestar materiais para realização das provas.
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo.
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12. Ao concluir a prova, comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o caderno de
prova, o cartão-resposta e a folha de versão definitiva.
13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.
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RESPOSTAS
01 -

06 -

11 -

16 -

21 -

26 -

31 -

36 -

02 -

07 -

12 -

17 -

22 -

27 -

32 -

37 -

03 -

08 -

13 -

18 -

23 -

28 -

33 -

38 -

04 -

09 -

14 -

19 -

24 -

29 -

34 -

39 -

05 -

10 -

15 -

20 -

25 -

30 -

35 -

40 -

2/14

3/14

LÍNGUA PORTUGUESA
O texto abaixo é referência para as questões 01 a 04.
Eu vim ao Rio para um evento no Museu do Amanhã. Então descobri que não tinha mais passado.
Diante de mim, o Museu Nacional do Rio queimava.
O crânio de Luzia, a “primeira brasileira”, entre 12.500 e 13 mil anos, queimava. Uma das mais completas coleções de pterossauros
do mundo queimava. Objetos que sobreviveram à destruição de Pompeia queimavam. A múmia do antigo Egito queimava. Milhares de
artefatos dos povos indígenas do Brasil queimavam.
Vinte milhões de memória de alguma coisa tentando ser um país queimavam.
O Brasil perdeu a possibilidade da metáfora. Isso já sabíamos. O excesso de realidade nos joga no não tempo. No sem tempo. No
fora do tempo.
O Museu Nacional em chamas. Um bombeiro esguichando água com uma mangueira um pouco maior do que a que eu tenho na
minha casa. O Museu Nacional queimando. Sem água em parte dos hidrantes, depois de quatro horas de incêndio ainda chegavam
caminhões-pipa com água potável. O Museu Nacional queimando. Uma equipe tentava tirar água do lago da Quinta da Boa Vista. O
Museu Nacional queimando. A PM impedia as pessoas de avançar para tentar salvar alguma coisa. O Museu Nacional queimando.
Outras pessoas tentavam furtar o celular e a carteira de quem tentava entrar para ajudar ou só estava imóvel diante dos portões tentando
compreender como viver sem metáforas. Brasil, é você. Não posso ser aquele que não é. O Museu Nacional queimando. […]
Quando soube que o museu queimava, eu dividi um táxi com um jornalista britânico e uma atriz brasileira com uma câmera na
mão. “Não é só como se o British Museum estivesse queimando, é como se junto com ele estivesse também o Palácio de Buckingham”,
disse Jonathan Watts. “Não há mais possibilidade de fazer documentário”, afirmou Gabriela Carneiro da Cunha. “A realidade é Science
Fiction”.
Eu, que vivo com as palavras e das palavras, não consigo dizer. Sem passado, indo para o Museu do Amanhã, sou convertida em
muda. Esvazio de memória como o Museu Nacional. Chamas dentro de todo ele, uma casca do lado de fora. Sou também eu. Uma
casca que anda por um país sem país. Eu, sem Luzia, uma não mulher em lugar nenhum.
A frase ecoa em mim. E ecoa. Fere minhas paredes em carne viva. “O Brasil é um construtor de ruínas. O Brasil constrói ruínas
em dimensões continentais”. […]
Ouço então um chefe de bombeiros dar uma coletiva diante do Museu Nacional, as labaredas lambem o cenário atrás dele. O
bombeiro explica para as câmeras de TV que não tinha água, ele conta dos caminhões-pipa. E ele declara: “Está tudo sob controle”.
Eu quero gargalhar, me botar louca, queimar junto, ser aquela que ensandece para poder gritar para sempre a única frase lúcida
que agora conheço: “O Museu Nacional está queimando! O Museu Nacional está queimando!”.
O Brasil está queimando.
E o meteoro estava dentro do museu.
(Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/opinion/1535975822_774583.html>. Acesso em 04, set. 2018.)

01 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O articulista não expressa opiniões nesse texto, atendo-se aos fatos ocorridos.
O articulista contrapõe a existência de um Museu do Amanhã no Rio de Janeiro com a falta de uma representação do
passado diante do incêndio do Museu Nacional.
Trata-se de um texto narrativo, pois conta a história do que aconteceu com o articulista naquele dia.
O articulista do texto é uma mulher.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

02 - No oitavo parágrafo do texto, o articulador:
a)
b)
c)
d)
►e)

compara a destruição de Luzia com a falta de reconhecimento da mulher.
denuncia a falta de memória do povo brasileiro diante do incêndio no museu.
descreve a mudez do povo brasileiro diante dos desastres que ocorrem no país.
descreve que seu trabalho é viver das palavras e por isso ele consegue compreender o que o aconteceu.
compara o que sobrou do museu (a estrutura de “fora”) com a sua própria situação como cidadão do país.

03 - No primeiro parágrafo do texto, o articulista afirma que “Eu vim ao Rio para um evento no Museu do Amanhã. Então
descobri que não tinha mais passado”. O termo destacado conecta as sentenças em uma relação de:
a)
b)
►c)
d)
e)

modo.
lugar.
tempo.
conclusão.
condição.

04 - No sexto parágrafo do texto, a expressão “O Museu Nacional queimando” é repetida inúmeras vezes. Ao fazer isso, o
articulista:
►a)
b)
c)
d)
e)

ressalta o desaparelhamento dos órgãos públicos de segurança.
critica a atuação inoperante dos bombeiros e policiais que atenderam a ocorrência.
reflete sobre os problemas que assolam a comunidade brasileira, como roubos, truculência da polícia e falta de segurança.
demonstra a falta de infraestrutura do museu, que ocasionou o incêndio.
culpa a sociedade pela fatalidade.
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05 - Observe a charge ao lado e considere as seguintes afirmativas:
1.
2.

3.

A relação entre a charge e o texto das questões 01 a 05 é que
ambos tratam da importância do Museu do Amanhã.
Tanto o articulista do texto do El País quanto o chargista
contrapõem a existência de um Museu do Amanhã com a
falta de preservação do passado, diante do incêndio do
Museu Nacional.
A crítica da charge adiciona o paradoxo das contas públicas
que ora permite gastos elevados e ora alega falta de verba.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

(Disponível
<https://i0.wp.com/www.humorpolitico.com.br
/wp-content/uploads/2018/09/Incendio-no-MuseuNacional.jpg
?w=650&ssl=1>. Acesso em 04, set. 2018)

em:

06 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada pelo psicólogo Luiz Hanns para a Revista Isto É. Numere a coluna
da direita, relacionando as respostas com as respectivas perguntas.
1.
2.
3.
4.

Criar um Brasil mais justo exigiria o
quê?
Existem diferentes corrupções?
Como se manifesta a corrupção
sindrômica?
Então qual seria a solução?

( ) Além da corrupção sistêmica, que atinge as instituições, temos
mais duas camadas, a endêmica e a sindrômica. Hoje nos
indignamos com a corrupção pública grandiosa, mas aceitamos
sua face endêmica, que é corromper o guarda rodoviário ou não
avisar quando a conta do restaurante vem com itens a menos.
( ) Se continuarmos achando que a corrupção é só sistêmica, uma
mera questão de caráter, de moral e de leis, vamos passar por
mais uma década perdida. Vamos de novo fracassar. Temos de
enfrentar simultaneamente as três camadas da corrupção, a
sistêmica, a endêmica e a sindrômica.
( ) Não basta punir os malvados. Temos que aceitar duras verdades
sobre nós mesmos. É preciso combater simultaneamente as
várias dimensões da corrupção. Além das leis anticorrupção, é
preciso uma campanha moralizadora que pregue ser inaceitável
não só a grande corrupção pública, mas também a pequena
corrupção privada.
( ) Trata-se de uma síndrome que interliga burocracia com
ineficiência produzindo talvez a maior parte da corrupção. No
Brasil, tendemos ao burocratismo, uma doença que nos faz criar
leis sufocantes, contraditórias e inexequíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

2 – 4 – 1 – 3.
3 – 1 – 4 – 2.
3 – 4 – 2 – 1.
2 – 3 – 4 – 1.
4 – 1 – 2 – 3.

07 - Assinale a alternativa corretamente pontuada.
A todos os lugares e superfícies sobre os quais você foi alertado quanto à grande quantidade de germes e bactérias – assentos
do metrô, cabines de aviões, caixas eletrônicos, e até, animais de estimação –, adicione a bandeja da segurança aeroportuária.
b) A todos os lugares e superfícies sobre os quais você foi alertado quanto à grande quantidade de germes e bactérias – assentos
do metrô cabines de aviões caixas eletrônicos e até animais de estimação, adicione a bandeja da segurança aeroportuária.
c) A todos os lugares e superfícies, sobre os quais você foi alertado quanto à grande quantidade de germes e bactérias, (assentos
do metrô, cabines de aviões, caixas eletrônicos e até animais de estimação) adicione, a bandeja da segurança aeroportuária.
d) A todos os lugares e superfícies sobre os quais você foi alertado quanto à grande quantidade de germes e bactérias: assentos
do metrô, cabines de aviões, caixas eletrônicos e, até animais de estimação, adicione a bandeja da segurança aeroportuária.
►e) A todos os lugares e superfícies sobre os quais você foi alertado quanto à grande quantidade de germes e bactérias – assentos
do metrô, cabines de aviões, caixas eletrônicos e até animais de estimação –, adicione a bandeja da segurança aeroportuária.
a)
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08 - Considere o seguinte texto:
Desde o início do ano, foram encontrados 16 macacos mortos por febre amarela nas cidades de Ubatuba, Peruíbe, Itanhaém, São
Sebastião e Caraguatatuba. Segundo o coordenador de controle de doenças da Secretaria Estadual da Saúde, Marcos Boulos, os
macacos mortos no inverno ________ que o vírus ainda está em circulação pelo litoral, não ________ restrito ao verão, quando é
mais comum. “Tem que vacinar, não ______ história. O verão promete ser de muitos casos, se as pessoas não _________
protegidas”, afirma.
(Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/casos-de-febre-amarela-poem-cidades-do-litoral-paulista-em-alerta-no-feriado.shtml>. Acesso em 05 set.
2018.)

Assinale a alternativa que completa as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto:
a)
b)
c)
►d)
e)

indicaram – estando – terá – estivessem.
indicam – estão – tem – estão.
indica – está – tem – estejam.
indicam – estando – tem – estiverem.
indicaram – tem estado – teve – estivessem.

09 - Considere abaixo o trecho inicial de uma notícia publicada na revista Superinteressante (edição 394, out/2018):
O exame que dedura o pé na jaca
Que atire a primeira pedra quem nunca quebrou a dieta. É uma prática comum que, em certos casos, pode ter consequências
perigosas.
Os segmentos abaixo dão continuidade a esse trecho inicial, mas estão fora de ordem. Numere os parênteses,
identificando a sequência que dá lógica discursiva ao texto.
( ) Proteínas e gorduras, por exemplo, são transformadas em aminoácidos e lipídeos. Os níveis dessas moléculas variam
de acordo com a sua dieta.
( ) Um vegano possui um conjunto de dez metabólitos no sangue que é totalmente diferente de quem come carne.
( ) A dieta DASH, por exemplo, é usada como tratamento para hipertensão. Descumprir o regime, então, é equivalente a
interromper um remédio.
( ) Os cientistas só precisaram encontrar o “perfil” de quem segue a dieta à risca. Quem difere desse padrão é fatalmente
denunciado, como num bafômetro da junk food.
( ) Foi pensando nos hipertensos que cientistas criaram um exame de sangue dedo-duro. O teste se baseia nos
metabólitos processados durante a digestão.
a)
b)
►c)
d)
e)

4 – 5 – 1 – 3 – 2.
3 – 4 – 2 – 5 – 1.
3 – 4 – 1 – 5 – 2.
5 – 2 – 4 – 1 – 3.
5 – 2 – 4 – 3 – 1.

10 - Leia o texto abaixo:
Já ouviu falar em altimetria, as métricas alternativas para acompanhar e avaliar a ciência? Pois é, elas estão aí! Redes sociais
(Facebook, Twitter etc.), blogues, sites especializados e de notícias podem ser fonte para novas formas de medir o impacto da
produção científica. Como essas novas mídias podem revelar a ciência em um ambiente onde a academia e a sociedade estão
juntas, refletindo e se apropriando do debate, das controvérsias e das descobertas científicas? Será que poderemos transformar
polegares de curtidas e corações em indicadores para a ciência?
A web já faz parte do cotidiano de pesquisadores, editoras e instituições científicas. Publicamos e lemos periódicos on-line e
utilizamos plataformas da web social (Twitter, Facebook, blogues, YouTube etc.) para divulgar nossos trabalhos, fazer contatos,
encontrar novos colaboradores… Nossas produções e resultados de pesquisa também circulam no ambiente on-line, recebendo
curtidas e comentários, sinalizando um interesse que, até pouco tempo atrás, era muito mais difícil de acompanhar. O padrão ouro
da avaliação dos artigos científicos até a década passada era a citação. Diante da possibilidade de se ver e monitorar todo esse
diálogo da ciência em ação na internet, não seria interessante considerar essa uma nova forma de medir os impactos da ciência?
(Disponível em: <http://cienciahoje.org.br/artigo/a-ciencia-compartilhada-na-rede/>. Acesso em 01, set. 2018.)

Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

A altimetria refere-se a formas alternativas de avaliar artigos científicos que são compartilhados em plataformas
online, como redes sociais.
O texto configura o uso dessas métricas alternativas como uma forma menos qualificada de avaliação científica.
A indagação que se dá no texto pretende levar o leitor à reflexão de que, já que os meios de publicação de informações
científicas mudaram, o mesmo pode ocorrer com seus métodos avaliativos.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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11 - Considere o seguinte trecho:
É um processo fundamental _______ vida, mas não é nada simples. Tanto que, durante _______ evolução, animais primitivos –
como os vermes que viviam _______ 600 milhões de anos – foram desenvolvendo uma rede de neurônios no sistema digestivo.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.
►a)
b)
c)
d)
e)

à – a – há.
a – a – a.
a – à – há.
à – à – à.
a – à – à.

O texto abaixo é referência para as questões 12 a 14.
Quase todo mundo é ansioso. Segundo a Associação Internacional de Controle do Stress (ISMA), 72% dos trabalhadores
brasileiros são estressados. Mais da metade da população está acima do peso e tem problemas de sono – hoje se dorme 1h30 a menos,
por noite, que na década de 1990. E nunca houve tanta gente, no mundo, sofrendo de depressão. De onde vem tudo isso? Cada um
desses problemas tem suas próprias causas. Mas novos estudos têm revelado um ponto em comum entre todos eles: a sua barriga.
Dentro do sistema digestivo humano existe o que alguns pesquisadores já chamam de “segundo cérebro”, com meio bilhão de
neurônios e mais de 30 neurotransmissores (incluindo 50% de toda a dopamina e 90% da serotonina presentes no organismo). Tudo
isso para controlar uma função essencial do corpo: extrair energia dos alimentos. Mas novas pesquisas estão revelando que não é só
isso. Os neurônios da barriga podem interferir, sem que você perceba, com o cérebro de cima, o da cabeça – afetando o seu
comportamento, as suas emoções e até o seu caráter. […]
Outros estudos já encontraram relação entre a falta de lactobacillus e doenças como depressão e anorexia. Esses microorganismos ajudam a manter a camada de muco que protege o intestino. Quando eles não estão presentes, essa barreira fica mais
fraca, e surgem pequenas inflamações no intestino – que são encontradas em 35% das pessoas deprimidas. Para tentar entender o
porquê, os cientistas autores da descoberta injetaram lactobacilos em ratos. As bactérias protegeram o intestino e produziram efeitos
semelhantes aos de remédios antidepressivos.
(Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/seu-segundo-cerebro/>. Acesso em 05, set. 2018.)

12 - Com relação ao texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) O tema do texto é o estresse do cotidiano dos trabalhadores brasileiros.
( ) De acordo com o texto, existe uma relação entre a saúde do intestino com a saúde da mente.
( ) Para extrair a energia dos alimentos, nosso sistema digestivo conta com uma rede neurológica complexa, podendo
ser comparado ao nosso cérebro.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

V – F – F.
F – V – V.
V – V – F.
F – F – V.
F – V – F.

13 - O termo sublinhado no segundo parágrafo faz referência a:
a)
b)
c)
d)
►e)

sistema digestivo.
pesquisadores.
segundo cérebro.
organismo.
meio bilhão de neurônios e mais de 30 neurotransmissores.

14 - Sobre a pontuação do texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

Na primeira linha do texto, os parênteses foram usados para introduzir uma explicação do termo anterior.
No segundo parágrafo, a expressão “segundo cérebro” foi escrito entre aspas para demarcar um deslocamento do
sentido usual da palavra.
No último parágrafo, o termo lactobacillus foi registrado em itálico por se tratar de um termo científico.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

15 - “Para um paciente com nariz escorrendo, garganta dolorida e tosse, antibióticos não são necessários. A tosse deve passar
no intervalo de duas a três semanas”. Essas duas frases poderiam ser encadeadas, sem prejuízo de significado, por meio
da expressão:
a)
►b)
c)
d)
e)

embora.
porque.
por isso.
porém.
bem como.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 - Segundo Marçal Justen Filho, “os órgãos públicos estão integrados em pessoas jurídicas, cuja vontade produzem e
exteriorizam”. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) Uma pessoa jurídica da Administração Indireta cuja criação tenha se dado por autorização legislativa e que adote a
modalidade de Sociedade Limitada poderá ser uma Sociedade de Economia Mista.
( ) Uma pessoa jurídica, criada por lei e que integre a Administração Indireta, será uma pessoa jurídica de direito público
interno.
( ) Uma pessoa jurídica da Administração Indireta cuja criação tenha se dado por autorização legislativa e que adote a
modalidade de Sociedade Anônima poderá ser uma Empresa Pública.
( ) Todas as autarquias serão pessoas jurídicas de direito público interno.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

V – V – F – V.
F – V – V – F.
F – F – V – F.
V – F – F – V.
F – V – V – V.

17 - O artigo 37, XXI, da Constituição da República de 1988 determina que, ressalvados os casos especificados na legislação,
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Com relação ao
assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) Atualmente é permitido ao Estado-membro editar lei de licitações em que sejam previstas modalidades de licitação
distintas daquelas da legislação federal.
( ) Nos casos em que couber tomada de preços, a Administração poderá utilizar o convite e, em qualquer caso, a
concorrência.
( ) A Administração poderá utilizar-se do Pregão para alienação de bens móveis inservíveis.
( ) A concorrência é modalidade de licitação que poderá ser utilizada qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na
compra quanto na alienação de bens imóveis.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

F – F – V – F.
F – F – F – V.
F – V – V – V.
V – V – F – F.
F – V – F – F.

18 - A Lei Federal 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, estabelecendo normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e
indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da
Administração. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) O prazo para a Administração anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decairá em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
( ) Essa lei determina que a interpretação da norma administrativa se dê da forma que melhor garanta o atendimento do
fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
( ) Essa lei determina que compete ao interessado dar impulso ao processo administrativo que trate de seus direitos,
sendo vedada a atuação de ofício de órgãos da Administração Pública nesse sentido.
( ) Essa lei determina que são capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de vinte e um anos, ressalvada
previsão especial em ato normativo próprio.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

V – F – V – V.
F – V – F – V.
V – V – F – F.
V – V – F – V.
F – F – V – F.

19 - Acerca da prescrição e da decadência, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)

A prescrição é ato personalíssimo, de modo que se iniciada contra uma pessoa, não continua a correr contra o seu sucessor.
A prescrição não corre contra os ausentes do País em serviço público da União e dos Estados, exceto dos Municípios.
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, correrá a prescrição da ação cível
independentemente da sentença definitiva criminal.
►d) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível.
e) Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, bem como o juiz
declarar de ofício.
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20 - Sabe-se que a existência da pessoa natural termina com a morte. Acerca dos temas da morte presumida, ausência e
comoriência, assinale a alternativa correta.
a)

O ausente é considerado morto nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão provisória, isto é, quando já se
passaram mais de dez anos da curadoria dos bens do ausente.
►b) Na fase de sucessão provisória, os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação, ou hipotecar,
quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína.
c) A declaração de morte presumida, sem decretação de ausência, pode ocorrer quando alguém não é encontrado após dois
anos do término de guerra, ainda que antes de finalizadas as buscas.
d) Na curadoria dos bens do ausente, caso o ausente não tenha cônjuge, caberá o encargo aos descendentes ou aos pais,
nessa ordem.
e) Caso dois indivíduos sucessíveis entre si faleçam na mesma ocasião sem que seja possível determinar quem morreu primeiro,
a presunção legal será a de que o mais velho faleceu antes do mais novo.
21 - Acerca da classificação de bens no Direito Civil brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
►c)
d)
e)

São bens móveis para os efeitos legais os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes.
Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico.
Tanto os bens públicos de uso especial quanto os dominicais podem ser alienados sem o procedimento de desafetação.
Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da
manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso.
Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.

22 - A moradia é um direito fundamental social. As regras relativas aos direitos de vizinhança estão previstas no Código Civil
de 2002. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiros (V) ou falsos (F) as seguintes afirmativas:
( ) O proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste,
quando ameace ruína, bem como que lhe preste caução pelo dano iminente.
( ) A árvore, cujo tronco estiver na linha divisória entre dois imóveis confinantes, presume-se pertencer ao proprietário
do terreno onde as raízes da árvore estiverem fincadas.
( ) Os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade
particular.
( ) A construção de tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte deve ter suas despesas
repartidas proporcionalmente entre os proprietários dos prédios confinantes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

V – F – F – V.
F – F – V – F.
V – V – F – V.
F – V – F – V.
V – F – V – F.

23 - Com relação ao servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo,
assinale a alternativa INCORRETA.
►a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, havendo compatibilidade de horários, o servidor não precisará
se afastar de seu cargo, emprego ou função.
b) Investido no mandato de Prefeito, o servidor será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
c) Investido no mandato de Vereador, o servidor perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, apenas se houver compatibilidade de horários.
d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos
os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
e) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício
estivesse.
24 - A médica M. deseja matar o paciente P. Para tanto, entrega ao enfermeiro E. uma ampola contendo substância venenosa,
rotulando-a como medicamento e dizendo a E. que o conteúdo da ampola deve ser ministrado imediatamente a P. mediante
injeção. E. injeta em P. a substância venenosa, indo P. imediatamente a óbito. Levando em consideração o caso hipotético
acima, assinale a alternativa correta.
a)

Tanto M. quanto E. devem responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno, pois, segundo a legislação
penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.
b) Ainda que se trate de hipótese de autoria mediata, tendo o Código Penal brasileiro adotado o conceito unitário de autor, isso
não afeta a responsabilidade penal de E.
c) M. deve responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno, enquanto E. responderá por homicídio culposo,
visto que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se
previsto em lei.
d) Apenas E. deve responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno, visto que M., apesar de ter a intenção
de matar P., não praticou qualquer conduta típica de homicídio.
►e) Apenas M. deve responder por homicídio doloso qualificado pelo emprego de veneno, visto que E., apesar de ter causado a
morte de P., desconhecia o conteúdo da ampola.
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25 - Considere a seguinte situação hipotética:
O Congresso Nacional, por iniciativa de parlamentar, aprovou Projeto de Lei Ordinária que extingue cargos públicos dos
Conselhos Regionais de Enfermagem, majora a remuneração do seu quadro de servidores, altera o plano de carreira para
a progressão e promoção dos servidores públicos dos Conselhos Regionais de Enfermagem e suspende a realização de
concursos públicos para os Conselhos Regionais de Enfermagem em todo o país. Submetida à análise do Presidente da
República, este veta totalmente o Projeto, por considerá-lo inconstitucional, encaminhando-o novamente ao Poder
Legislativo.
Quanto ao projeto proposto e sua tramitação legislativa, assinale a alternativa correta.
a)

O projeto de lei é inconstitucional, pois os Conselhos Regionais de Enfermagem são órgãos estaduais, devendo o seu regime
jurídico ser alterado por Lei Estadual.
b) A rejeição do veto presidencial depende do voto de dois terços dos Deputados e Senadores.
c) Havendo rejeição do veto presidencial, deverá ser a Lei Ordinária promulgada pelo Presidente do Senado no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
d) Em caso de rejeição do veto presidencial e promulgação, poderá ser questionada a constitucionalidade da Lei como um todo,
pois houve vício de iniciativa no processo legislativo em relação à extinção de cargos, à majoração de remuneração, à
alteração do plano de carreira e à suspensão de concursos públicos.
►e) Eventual vício de iniciativa no projeto pode ser questionado, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por qualquer
parte legitimada, e não apenas pelo Presidente da República.
26 - Quanto à possibilidade de os Estados legislarem sobre as condições para o exercício das profissões, assinale a alternativa
correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

é possível desde que não haja norma geral federal sobre a matéria.
é possível mediante autorização de maioria absoluta do Congresso Nacional.
é possível mediante autorização de maioria simples do Congresso Nacional.
é possível desde que não ofenda o texto de lei federal sobre a matéria.
não é possível em hipótese alguma.

27 - São crimes hediondos nos termos da Lei nº 8.072, de 1990, EXCETO:
►a) provocar aborto sem o consentimento da gestante.
b) entregar a consumo produto cosmético adquirido de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.
c) constranger pessoa maior de 18 (dezoito) anos a ter conjunção carnal mediante grave ameaça, sem resultar na morte da
vítima.
d) atrair pessoa com 16 (dezesseis) anos à prostituição.
e) portar arma de fogo de uso restrito ao uso pelas forças armadas.
28 - A respeito da aplicação da pena criminal, considere as seguintes afirmativas:
1.

2.
3.
4.

A aplicação da pena contempla 5 (cinco) etapas: a dosimetria da pena, a análise de concurso de crimes, a fixação do
regime inicial de cumprimento de pena, a análise de possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos e a análise de cabimento de suspensão condicional da pena.
A dosimetria da pena é feita em sistema trifásico, em cujas fases são analisadas, sucessivamente, as circunstâncias
judiciais, as circunstâncias legais e as causas especiais de aumento e de redução de pena.
O aumento de pena decorrente do concurso formal e da continuidade delitiva constituem causas especiais de
aumento que devem incidir na terceira fase da dosimetria da pena.
No concurso de circunstâncias legais, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade
do agente e da reincidência.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

29 - A respeito da disciplina jurídica do inquérito policial no processo penal brasileiro, assinale a alternativa correta.
►a) A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a
apuração das infrações penais e da sua autoria, sendo possível o exercício da polícia judiciária também por autoridades
administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.
b) No curso do inquérito policial, o ofendido poderá requerer à autoridade policial a realização de qualquer diligência, no entanto
o indiciado não possui o mesmo direito, por se tratar o inquérito de mero procedimento administrativo, que não deve
observância às garantias de contraditório e ampla defesa.
c) O Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para novas diligências que entender
convenientes ou oportunas.
d) O inquérito policial é público, sendo a divulgação de seu teor exigida pelo interesse da sociedade.
e) Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial mencionará quaisquer anotações referentes à
instauração de inquérito contra os requerentes.
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30 - A ação penal pode ser de iniciativa pública ou privada, conforme a espécie delitiva e a pessoa responsável pelo seu
exercício. A respeito da ação penal, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)

A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.
Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público
aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de
prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.
►c) Nos crimes de ação penal pública, havendo requerimento do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial, o juiz
deve remeter o inquérito ao Procurador-Geral do Ministério Público para que este ofereça a denúncia ou insista no pedido de
arquivamento.
d) Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se
não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso de
ação penal de iniciativa privada substitutiva da ação pública, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da
denúncia.
e) O Ministério Público não poderá desistir da ação penal.

31 - C.C.S. foi condenado pelo crime de latrocínio pelo juízo criminal de primeira instância à pena privativa de liberdade de 25
(vinte e cinco) anos de reclusão. Inconformado com a condenação, o advogado de C.C.S. interpôs recurso de apelação ao
Tribunal de Justiça, pleiteando pela apresentação das razões recursais em segunda instância. Devidamente intimado do
despacho do Relator para apresentar as razões de apelação, estas devem ser protocoladas em:
a)
b)
►c)
d)
e)

3 dias corridos.
5 dias corridos.
8 dias corridos.
10 dias corridos.
15 dias corridos.

32 - Sobre a disciplina do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pelo Código de Processo Civil de 2015, é
correto afirmar:
►a) Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial,
hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
b) Há incidentes com procedimentos distintos, previstos pelo Código de Processo Civil de 2015, para as hipóteses de
desconsideração da personalidade jurídica e da desconsideração inversa.
c) O incidente de desconsideração é cabível em qualquer fase do processo de conhecimento, não sendo possível formular esse
requerimento em cumprimento de sentença ou no processo de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista que
esses tipos de processo não admitem qualquer discussão sobre mérito.
d) Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz decidirá sobre o pedido e, em seguida, determinará
a citação dos sócios para o cumprimento da decisão, sendo que a eventual defesa deverá ser formulada em autos apartados.
e) A decisão que julga o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é recorrível por apelação, por ter natureza de
sentença.
33 - No que toca ao tratamento legal da tutela provisória, pelo Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta.
a)
b)

As tutelas provisórias de urgência e de evidência podem ser requeridas pela via incidental ou antecedente.
Para a efetivação da tutela provisória, o magistrado encontra-se adstrito às técnicas típicas de execução previstas pelo próprio
Código de Processo Civil.
c) A caução real ou fidejussória é imprescindível para a concessão de tutela de evidência.
►d) Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, pode o autor requerer a tutela de urgência em caráter
antecedente, hipótese em que deverá demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
e) Uma das hipóteses para a concessão de tutela de evidência, prevista no Código de Processo Civil é que a matéria
controvertida seja unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total procedência em casos idênticos.

34 - Levando em consideração os princípios constitucionais tributários, assinale a alternativa correta.
►a) O princípio da capacidade contributiva, que se manifesta diante de fatos ou situações que revelam, em tese, condições de
suportar a carga econômica relativa aos impostos, está intimamente ligado ao princípio da igualdade e se apresenta como
importante mecanismo de alcance da almejada justiça fiscal.
b) O princípio da anterioridade se projeta apenas no âmbito da tributação, proibindo a cobrança de tributos, em cada exercício,
sem prévia autorização orçamentária.
c) De acordo com o princípio da legalidade, o tributo somente pode ser criado por meio de lei em sentido formal. A lei pode, no
entanto, delegar, ao Executivo, atribuição voltada à indicação de elementos essenciais da norma jurídica tributária, como, por
exemplo, a base de cálculo.
d) De acordo com o princípio da seletividade, as alíquotas dos tributos devem ser crescentes em função do aumento das suas
bases de cálculo in concreto.
e) O tributo, via de regra, pode ter efeito de confisco; as multas decorrentes do descumprimento dos deveres tributários, por sua
vez, não podem assumir tal efeito, em virtude do princípio constitucional que proíbe o efeito de confisco no âmbito das relações
tributárias.
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35 - No que diz respeito ao sistema recursal do Código de Processo Civil de 2015, assinale a alternativa correta.
a) Uma das inovações do Código de Processo Civil foi tratar a reclamação como recurso típico do sistema recursal.
►b) Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
c) O amicus curiae não pode interpor recurso algum, de modo que somente têm legitimidade recursal a parte vencida, o terceiro
prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
d) O sistema recursal do Código de Processo Civil de 2015 alterou o regime das preclusões, devendo a parte que não concorda
com qualquer decisão interlocutória interpor agravo de instrumento.
e) O recolhimento a menor do valor do preparo implica deserção, sendo vedada qualquer oportunidade para suprir o vício.
36 - Sobre competência tributária, assinale a correta.
a)

Competência tributária consiste na aptidão que as pessoas políticas têm para criar, in abstracto, tributos, aptidão esta que
pode ser delegada, por meio de lei, a outra pessoa jurídica de direito público, nos casos autorizados pela Constituição.
b) A União e os Estados da Federação são detentores da chamada competência residual, que consiste na atribuição voltada à
criação de impostos e contribuições não previstos expressamente na Constituição Federal.
►c) No caso de guerra externa ou sua iminência, a Constituição autoriza a instituição, exclusivamente pela União, tanto de
impostos extraordinários como de empréstimo compulsório destinado ao atendimento de despesas extraordinárias decorrente
de guerra externa ou sua iminência.
d) Muito embora a facultatividade seja uma das características da competência tributária, o direito ao exercício dessa atividade
relacionada à criação de tributos deve ocorrer nos prazos estabelecidos pela Constituição, uma vez que a competência
tributária é caducável.
e) No caso do ITR, Imposto Territorial Rural, o sujeito ativo da obrigação tributária será necessariamente a pessoa política
detentora da competência tributária relacionada à sua criação.
37 - Sobre fato gerador e elementos da obrigação tributária, assinale a alternativa correta.
a)

No âmbito do direito tributário, não se admite a tributação sobre a renda obtida com a prática de atividades ilícitas, uma vez
que a definição legal do fato gerador é interpretada sem qualquer abstração quanto à validade dos atos praticados pelos
sujeitos passivos, natureza ou efeitos do seu objeto, ou, ainda, dos efeitos dos fatos ocorridos.
b) A capacidade tributária passiva consiste na aptidão que uma pessoa física ou jurídica tem para figurar como devedora numa
relação jurídica tributária. Quanto às pessoas naturais, e à luz do sistema tributário vigente, tal capacidade depende da
presença de capacidade para a prática dos atos da vida civil.
c) No direito tributário, a denúncia espontânea de uma infração afasta a responsabilidade do dever de pagamento da multa e
dos juros de mora incidentes sobre o valor do tributo não recolhido no prazo do seu vencimento.
►d) A decadência é causa de extinção do crédito tributário, que se opera pelo decurso do prazo que a Fazenda Pública possui
para a prática do lançamento. Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, o prazo decadencial tem início somente a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
e) A compensação é causa de extinção do crédito tributário que não depende de lei para a sua estipulação; depende, sim, da
existência de créditos tributários, de um lado, e, de outro, de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
38 - Segundo o código de ética dos profissionais de enfermagem é um dever manter sigilo sobre fato de que tenha
conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação. Levando em consideração os
dados apresentados, NÃO se deve manter sigilo:
a)
b)
►c)
d)
e)

em caso de falecimento da pessoa envolvida.
quando o fato é de conhecimento público.
em caso de violência doméstica contra mulher adulta.
quando o profissional de enfermagem é intimado como testemunha.
em caso de detratação do profissional.

39 - A resolução que dispõe sobre o exercício da enfermagem define as atividades que o técnico de enfermagem exerce. É
uma função desse profissional:
a)
b)
c)
►d)
e)

realizar consulta de enfermagem.
fazer prescrição da assistência de enfermagem.
realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves.
realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico
prestar assistência à parturiente e ao parto normal.

40 - Segundo a Resolução Cofen 370/2010, que estabelece as normas procedimentais para serem aplicadas nos processos
éticos dos profissionais de enfermagem, compete ao Presidente da Comissão de Instrução:
a)
►b)
c)
d)
e)

colher todas as provas necessárias.
tomar depoimentos.
verificar os antecedentes profissionais do denunciado.
elaborar relatório conclusivo de seus trabalhos.
determinar a oitiva das pessoas que estejam envolvidas.
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PARECER JURÍDICO
Você é advogado(a) do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, e lhe foi formulada, pelo Presidente do COREN/PR,
consulta que narrou o que segue:
“Que em 20/10/2007 o Técnico Fiscal, Sr. X, aceitou para si a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a fim de que não autuasse o
profissional de enfermagem Sr. Y em virtude de irregularidades detectadas no exercício profissional deste numa fiscalização de rotina.
Tais atos foram gravados pelo Sr. Y, que optou por guardar a gravação consigo e não expor a atitude do Sr. X. Em 28/09/2018, o Sr. Y
trouxe a público a referida gravação em que o Sr. X aceitava a propina de R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo-a divulgado junto à
imprensa, que veiculou no mesmo dia reportagem narrando os fatos e questionando ao Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
quais seriam as medidas a serem adotadas em face do Sr. X”.
Diante disso, na qualidade de advogado(a) do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, incumbe-lhe elaborar Parecer
Jurídico em que sejam evidenciadas as providências administrativas a serem adotadas pelo COREN/PR em face do Sr. X, bem
como as consequências que este poderá, em tese, sofrer, caso se comprove a veracidade de tais fatos.
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