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SUA PROVA INFORMAÇÕES GERAIS

Além deste caderno de prova, contendo cinquenta 
questões, você receberá do fiscal de sala uma folha 
destinada às respostas das questões objetivas.

TEMPO

• 3 horas é o tempo disponível para a realização da
prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha 
de respostas da prova objetiva.

• Iniciadas as provas, o candidato somente poderá 
retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) 
minutos do tempo da Prova Objetiva e, em hipótese 
alguma, levará consigo o caderno de provas.

NÃO SERÁ PERMITIDO

• Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos.

• Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala.

• Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina 
fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de 
alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, 
Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, 
óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 
lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.

• Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

Verifique se o cargo do caderno de prova coincide com o registrado 
no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas 
providências.

Confira seus dados pessoais, CARGO, número de inscrição e 
documento de identidade e leia atentamente as instruções para 
preencher a folha de respostas.

Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica 
em material transparente, de tinta cor azul ou preta.

Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por 
erro do candidato.

Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas de 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas.

0 IDIB realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. 
A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das 
impressões digitais dos candidatos.

Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar 
as folhas de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal 
da sala.

Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os 
equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, 
deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira 
utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante 
toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no 
ambiente externo do local de provas.

Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, 
após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão 
utilizados na correção das provas.

Inscrição: Nome:
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO
Bom exemplo na saúde

O Estado de S.Paulo
9 de setembro de 2018
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Os bons resultados que estão sendo obtidos por programa de parceria entre hospitais privados de ponta e hospitais do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para reduzir a infecção hospitalar nestes últimos, como mostra reportagem do Estado, são um 
exemplo de que é possível melhorar o atendimento na rede pública com medidas simples e de custo relativamente baixo. Embora 
não sejam uma panaceia, medidas como essa, destinadas a tirar o máximo proveito de recursos escassos, são um dos caminhos 
a seguir para recuperar a saúde pública, especialmente neste momento_____1 o País enfrenta grave crise econômica.

Em um ano, o treinamento que profissionais de 119 unidades da rede pública de 25 Estados recebem em cinco hospitais 
privados de ponta -  Albert Einstein, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, Hospital do Coração, de São Paulo, e Moinhos de Vento, de 
Porto Alegre -  já levou a uma redução de 23% das ocorrências de infecção hospitalar em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) 
de três tipos principais: na corrente sanguínea, no trato urinário e pneumonia associada à ventilação mecânica. Participam do 
treinamento não apenas médicos e enfermeiros, mas também -  e este é um ponto importante -  integrantes das diretorias dos 
hospitais para facilitar a adoção dos procedimentos como rotina.

Depoimentos de participantes do programa, financiado por recursos de isenção fiscal -  neste caso, bem empregados -, 
mostram como tem sido possível avançar na melhoria do serviço prestado pela rede pública de maneira simples e objetiva. “Com 
pequenas coisas que nos ensinaram, a gente tem conseguido reduzir (casos de infecção) mesmo com todas as dificuldades", 
afirma Sandra Santos da Luz, coordenadora de enfermagem da UTI do Hospital Municipal Santa Isabel, de João Pessoa. 
Pequenas coisas incluem a maneira correta de lavar as mãos e o treinamento para colocar sondas.

Uma das UTIs do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, não registra nenhum daqueles três tipos de infecção 
há cinco meses. Os bons resultados do programa, observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde a fixar a meta
_____2 de redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS até 2020. Isso significará salvar 8.500 vidas de pacientes de
UTI. O programa também permitirá, segundo estimativa do Ministério, reduzir R$ 1,2 bilhão nos gastos com internação.

Tudo isso sem fazer reformas e obras na rede pública, apenas redesenhando “o processo assistencial com os recursos 
disponíveis”, como diz a coordenadora-geral da iniciativa, Cláudia Garcia, do Hospital Albert Einstein. Além de fazer muito com 
poucos recursos, o alvo do programa foi bem escolhido, porque as infecções hospitalares estão entre as principais causas de 
mortes em serviços de saúde do mundo inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde.

É preciso ter em mente, porém, que não se pode esperar demais de iniciativas desse tipo. Elas são importantes em 
qualquer circunstância -  porque o bom emprego do dinheiro público, para dele sempre tirar o máximo, deve ser uma regra -, 
mas têm alcance limitado. Constituem um avanço, não mais do que isso.
______ A recuperação da rede pública de saúde exige providências mais ambiciosas.__________________________________

1. A partir de suas características, podemos identificar o TEXTO 
acima como exemplar do gênero textual:

A) artigo de opinião.
B) carta do leitor.
C) editorial.
D) notícia.

2. A partir do contexto apresentado pelo TEXTO acima, podemos 
inferir que a palavra “panaceia” (I.4) significa:

A) algo que possa remediar vários ou todos os males.
B) confisco de bens privados essenciais para a promoção do bem 

comum.
C) parceria público-privada.
D) aumento da carga tributária.

3. A partir da leitura do TEXTO acima, podemos afirmar que seu 
autor:

A) Considera que a solução para o problema da saúde pública no 
Brasil é a ampliação das parcerias entre hospitais públicos e 
privados.

B) Acredita que parcerias entre hospitais públicos e privados 
podem promover a melhoria dos hospitais públicos com baixo 
custo.

C) Chama a atenção para os benefícios que os hospitais privados 
obtêm com as parcerias com o setor público.

D) Defende que pacientes do SUS possam ser atendidos em 
hospitais particulares de ponta.
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4. A partir da leitura do texto é possível afirmar que a parceria de 
ele que fala já resultou em:

A) redução de 50% da infecção hospitalar na rede do SUS.
B) 8.500 vidas de pacientes de UTI salvas.
C) redução de R$1,2 bilhão nos gastos com internação nos 

hospitais públicos.
D) ausência de infecções dos tipos mencionados no texto em 

uma das UTIs do Hospital Mário Covas.

5. O texto utiliza-se da sequência argumentativa em sua 
construção, por isso, seus parágrafos são construídos 
apresentando argumentos para convencer o leitor da tese que 
o autor apresenta. Estes argumentos podem ser de diversos 
tipos. No caso do segundo parágrafo do texto, predomina uma 
argumentação:

A) por raciocínio lógico.
B) por citação.
C) por comprovação.
D) por contraposição.

6. Com relação ao parágrafo segundo do texto, é correto afirmar 
que nele (no parágrafo, não no texto como um todo) predomina 
a função da linguagem:

A) referencial.
B) conativa.
C) emotiva.
D) fática.

7. Assinale abaixo a única opção que preenche, de modo coeso 
e coerente, o espaço vazio 01 (I.5), no texto:

A) quando
B) em que
C) onde
D) que

8. A palavra que preenche o espaço vazio 2 (1.19) no texto está 
e grafada corretamente é:

A) audasiosa
B) ouzada
C) pretencioza
D) ambiciosa 9

9. A classe de palavras a que pertence a palavra citada na 
questão anterior é a dos:

A) substantivos
B) advérbios
C) pronomes
D) adjetivos

10. Em relação ao trecho “Os bons resultados do programa, 
observados em todas as regiões, levou o Ministério da Saúde
a fixar a meta _____2 de redução_ de 50% da infecção
hospitalar na rede do SUS até 2020.” É correto afirmar que:

A) o trecho “observados em todas as regiões” constitui uma 
oração subordinada apositiva.

B) há um erro de concordância verbal no trecho.
C) o trecho “o ministério da saúde” exerce função de sujeito do 

verbo “levar”.
D) há um problema de regência verbal no trecho.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Os pais de Ana, Beatriz e Carlos conhecem muito bem os 
filhos e sabem que, ao perguntar algo para os filhos, sempre 
em sequência começando por Ana e terminando em Carlos, a 
probabilidade de Beatriz responder a mesma coisa que Ana é 
de 70% e que a probabilidade de Carlos responder a mesma 
coisa que Beatriz é de 40%. Os pais perguntaram, na mesma 
sequência de sempre, se os filhos queriam irá praia domingo. 
Ana foi a primeira a responder, Beatriz respondeu em seguida 
e, por fim, Carlos respondeu. Qual a probabilidade de Carlos 
responder que sim, sabendo que Ana respondeu sim?

A) 28%.
B) 40%.
C) 46%.
D) 60%.

12. Proposição é um termo muito usado em lógica para descrever 
o conteúdo de afirmativas. Analise e julgue as frases a seguir:

I. Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro.
II. Que lindo dia!
III. Todos os jogadores de futebol receberam medalha.
IV. Ele é advogado.

Com relação a proposições, assinale a alternativa correta:

A) Apenas os itens I e III são proposições.
B) Apenas os itens I, III e IV são proposições.
C) Apenas os itens III e IV são proposições.
D) Apenas os itens II e IV são proposições.

13. Em uma aula de música existem 65 alunos. Deste total, o 
conjunto de alunos que gostam de MPB é representado pela 
letra A e possui 30 alunos e o conjunto de alunos que gostam 
de samba é representado pela letra B e possui 35 alunos. 
Dentre estes 65 alunos, 5 alunos não gostam nem de MPB 
nem de samba. Assinale a alternativa que representa o 
número de alunos que gostam de MPB ou samba:

A) n(A) + n(B).
B) n(A) + n(B) -  n(A n  B).
C) n(A) -  n(B) + n(A n  B).
D) n(A) + n(B) + n(A n  B).

3



CARGO: ADVOGADO -  TIPO 1

14. Considere que as informações seguintes são todas 
verdadeiras:

RASCUNHO

I. Se Eduardo é cantor, então Lara é atriz.
II. José é estudante ou Lara é atriz.
III. Eduardo não é cantor.
IV. Luis não é engenheiro.

Baseado nas frases anteriores, conclui-se corretamente que:

A) se José é estudante, então Luis é engenheiro.
B) Eduardo é cantor e Lara não é atriz.
C) José é estudante ou Luis é engenheiro.
D) se Eduardo é cantor, então Luis não é engenheiro.

15. Um determinado shopping resolveu fazer uma jornada de 
sessões de cinema com os filmes que concorreram ao Oscar 
de melhor filme de 2018 e um total de 600 pessoas compraram 
ingressos. Foi verificado que 250 pessoas compraram 
ingressos do filme A, 300 pessoas compraram ingressos do 
filme B e 200 pessoas compraram ingressos para filmes 
distintos de A e de B. Baseado na situação apresentada, 
assinale a alternativa correta:

A) 400 pessoas não compraram os ingressos do filme A.
B) 300 pessoas compraram os ingressos somente do filme A ou 

somente do filme B.
C) 450 pessoas compraram os ingressos do filme A ou B.
D) 150 pessoas compraram os ingressos dos filmes A e B.
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INFORMÁTICA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Considere a seguinte definição:

“É um conjunto de linhas de comunicação que permitem a 
interligação entre dispositivos de um sistema de computação 
(CPU, Memória Principal, HD e outros periféricos), ou entre 
vários sistemas de computação."

A definição apresentada traz o conceito de

A) barramento de computador.
B) processador.
C) disco rígido.
D) cooler.

21. Com base nas disposições do Código Civil sobre as pessoas 
jurídicas, assinale a alternativa correta:

A) São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados 
estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito 
internacional público.

B) São pessoas jurídicas de direito privado, dentre outras, as 
associações públicas.

C) As organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito 
público interno.

D) Os Territórios não são pessoas jurídicas de direito público 
interno.

22. Acerca dos bens imóveis, móveis e públicos, assinale a 
alternativa correta:

A) Consideram-se bens imóveis, para os efeitos legais, os direitos 
reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes.

B) Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, as 
energias que tenham valor econômico.

C) Perdem o caráter de imóveis as edificações que, separadas do 
solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para 
outro local.

D) Os bens públicos dominicais estão sujeitos a usucapião 
especial.

17.0  Excel 2013(versão portuguesa-brasileira), trouxe muitas 
novidades para melhorar a interação dele com seus usuários. 
Dentre elas, tem a inserção de novas funções. Com base 
nisso, determine a finalidade da Função ARÁBICO.

A) Converte um texto em português para o idioma árabe.
B) Converte um número romano em arábico, como um número.
C) Converte um número em uma representação de texto com a 

base determinada.
D) Retorna o arco cotangente de um número.

18. Assinale a alternativa com um dispositivo do tipo apenas 
volátil:

A) disco rígido.
B) fita magnética.
C) memória cache.
D) disquete.

23. Com base na Lei n0 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), assinale a alternativa correta:

A) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produto de alguma forma, independentemente de ser 
destinatário final do mesmo.

B) Produto é qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista.

C) Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 
que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 
consumo.

D) A pessoa física não pode ser considerada fornecedor de 
produto ou serviço.

19. Considerando o console de comandos do Windows 10, 
assinale a alternativa que descreve corretamente a função do 
comando “ipconfig".

A) Fornecer as informações sobre o IP da rede local de uma 
máquina computacional.

B) Permitir a formatação de um disco rígido.
C) Permitir dar ‘pings’ em um host.
D) Corrigir os erros de um disco operacional.

20. Assinale a alternativa que indica corretamente qual documento 
RFC (Request for Comments) descreve o protocolo IP:

A) RFC 793
B) RFC 791
C) RFC 2616
D) RFC 2821

24. Assinale abaixo a pena aplicável ao criminoso que frauda a 
realização de qualquer ato de procedimento licitatório:

A) Admoestação verbal.
B) Prisão simples.
C) Detenção.
D) Reclusão.
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25. Sobre o Mandado de Segurança, a Ação Civil Pública e a Ação 
Popular, analise os itens abaixo:

I. A impetração do mandado de segurança não pode ser feita de 
forma oral, estando condicionada à apresentação de petição 
inicial.

II. Na ação civil pública, é possível que o juiz profira decisão 
interlocutória com provimento de urgência, que poderá ser 
questionada em sede de agravo de instrumento.

III. IA ação popular tem rito sumário, não sendo cabível a 
interposição de agravo de instrumento.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se todas afirmativas estiverem corretas.

26. Com base nas disposições do Código de Processo Civil sobre 
a improcedência liminar do pedido, assinale a alternativa 
correta:

A) O julgamento liminar de improcedência do pedido ocorrerá 
apenas após a citação do réu.

B) O juiz não poderá julgar liminarmente improcedente o pedido 
se verificar a ocorrência de decadência, que deverá ser 
arguida pelas partes.

C) Interposta a apelação contra o julgamento liminar de 
improcedência, o juiz deverá retratar-se em 48 (quarenta e 
oito) horas.

D) O julgamento liminar de improcedência do pedido ocorrerá 
apenas se a causa dispensar a fase instrutória.

27. Com base nas disposições do Código de Processo Civil sobre 
o cumprimento de sentença, assinale a alternativa incorreta:

A) Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, 
pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à 
executada declarar de imediato o valor que entende correto, 
sob pena de não conhecimento da arguição.

B) A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, 
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 
autos, impugnar a execução.

C) Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada 
pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.

D) No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, 
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento 
do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 
débito, no prazo de 05 (cinco) dias, acrescido de custas, se 
houver.

28. Sobre a responsabilidade civil da Administração Pública, 
assinale a alternativa correta:

A) É possível que a Administração Pública seja responsabilizada 
por atos omissivos que gerarem danos aos particulares.

B) A pretensão indenizatória, decorrente de responsabilidade civil 
do Estado, prescreve em 03 (três) anos, conforme previsto na 
legislação.

C) Se o dano ao particular ocorrer dentro de instituições militares, 
a responsabilidade civil da Administração Pública será sempre 
de natureza subjetiva.

D) Na hipótese de o dano ter sido causado por militar, a 
Constituição Federal veda que a Administração Pública se 
utilize do direito de regresso.

29. Na Administração Pública, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes. Nesse cenário, assinale a alternativa incorreta:

A) A licitação tem por objetivo, dentre outros, garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia.

B) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

C) A lei veda totalmente que, nos processos de licitação, sejam 
estabelecidas quaisquer margens de preferências por produto 
ou serviço.

D) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o 
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 
empresas de pequeno porte na forma da lei.

30. Com base nas disposições da Lei n° 9.784/99 sobre o 
processo administrativo, analise os itens abaixo:

I. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência.

II. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido 
de interessado.

III. Nos processos administrativos serão observados, entre 
outros, os critérios de atuação conforme a lei e o Direito, bem 
como adoção de formas simples, suficientes para propiciar 
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 
dos administrados.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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31. Sobre o Pregão (Lei n0 10.520/2002) e o Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas (Lei n0 12.462/11), assinale a 
alternativa correta:

A) A fase preparatória do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados.

B) No Regime Diferenciado de Contratações Públicas, as 
licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a 
forma eletrônica, admitida a presencial.

C) No pregão, o prazo de validade das propostas será de 30 
(trinta) dias, se outro não estiver fixado no edital.

D) Para fins de aplicação do Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas, entende-se por empreitada por preço 
unitário quando se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo e total.

32. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 
público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta 
ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 
empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade 
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou 
da receita anual, serão punidos na forma da Lei n0 8.429/92. 
Nesse cenário, assinale a alternativa correta:

A) A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 
Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro 
de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

B) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito representar ao 
Tribunal de Contas ou ao Poder Legislativo, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado.

C) Perceber vantagem econômica para intermediara liberação de 
verba pública de qualquer natureza é ato de improbidade 
administrativa que causa prejuízo ao erário.

D) Agir negligentemente na arrecadação de tributo é ato de 
improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.

33. Compete ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o controle da 
atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Assinale 
abaixo o que não é atribuição do CNJ:

A) Disciplinar a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais 
Regionais Federais e determinar sua jurisdição e sede.

B) Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento 
do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 
recomendar providências.

C) Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há 
menos de um ano.

D) Representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a 
administração pública ou de abuso de autoridade.

34. Sobre os crimes contra a Administração Pública previstos no 
Código Penal, analise os itens abaixo:

I. O crime de concussão consiste em exigir, para si ou para 
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

II. No crime de advocacia administrativa, o agente patrocina, 
direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração pública, valendo-se da qualidade de 
funcionário.

III. O crime de corrupção passiva consiste em solicitar ou receber, 
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

35. Assinale abaixo a tipificação prevista no Código Penal para o 
crime de falsidade ideológica:

A) Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar 
o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de 
fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, 
isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer 
outra vantagem.

B) Ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo 
alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não 
podia dispor.

C) Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante.

D) Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter 
vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano 
a outrem.

36. Com base na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
analise os itens abaixo acerca das provas no processo do 
trabalho:

I. O ônus da prova incumbe ao reclamante quanto à existência 
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
reclamado.

II. Se a testemunha for funcionário civil ou militar, e tiver de depor 
em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição 
para comparecer à audiência marcada.

III. O ônus da prova incumbe sempre ao reclamado.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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37. Sobre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, analise 
os itens abaixo:

I. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas.

II. Compete à União fiscalizar as operações de natureza 
financeira, especialmente as de crédito, câmbio e 
capitalização, bem como as de seguros e de previdência 
privada.

III. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio 
ambiente.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38. Sobre as competências dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
assinale a alternativa incorreta:

A) A Mesa do Senado Federal pode propor ação direta de 
inconstitucionalidade.

B) O Presidente do Congresso Nacional não pode propor ação 
declaratória de constitucionalidade.

C) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, 
originariamente, a ação declaratória de constitucionalidade de 
lei ou ato normativo federal.

D) A Mesa da Câmara dos Deputados pode propor ação 
declaratória de constitucionalidade.

39. De acordo com as disposições constitucionais sobre a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal, assinale a alternativa 
correta:

A) As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão 
durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante 
o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos 
casos de atos praticados fora do recinto do Congresso 
Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da 
medida.

B) É de competência exclusiva da Câmara dos Deputados 
autorizar o estado de sítio.

C) Compete privativamente ao Senado Federal sustar os atos 
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

D) É da competência exclusiva do Senado Federal aprovar o 
estado de defesa.

40. Sobre o processo legislativo previsto na Constituição Federal, 
analise os itens abaixo:

I. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta do 
Procurador-Geral da República.

II. Na vigência de intervenção federal, a Constituição não poderá 
ser emendada.

III. A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços 
dos votos dos respectivos membros.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

41. Sobre o Ministério Público, assinale a alternativa correta:

A) O Ministério Público não tem competência para investigar 
crimes, atribuição esta exclusiva dos órgãos de segurança 
pública.

B) O Ministério Público somente pode promover, por autoridade 
própria, investigações de natureza penal nos casos expressos 
em lei.

C) O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de 
que o Ministério Público tem poder não exclusivo de 
investigação criminal, desde que respeitados alguns 
parâmetros, dentre os quais a documentação dos atos e o 
permanente controle do Poder Judiciário sobre os atos de 
investigação.

D) Ao Ministério Público compete, de modo exclusivo, a 
investigação criminal.

42. Com base nas disposições constitucionais sobre a Advocacia 
Pública e a Defensoria Pública, analise os itens abaixo:

I. Aos advogados públicos são assegurados a inamovibilidade, 
a independência funcional e a estabilidade após três anos de 
efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante 
os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das 
corregedorias.

II. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral 
da União, de livre nomeação pelo Presidente da República 
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada.

III. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, dentre outras 
atribuições, a orientação jurídica aos necessitados.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
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43. Acerca da seguridade social, assinale a alternativa correta:

A) É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na 
qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de 
regime próprio de previdência.

B) A seguridade social é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.

C) A previdência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social.

D) A seguridade social será organizada sob a forma de regime 
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial.

44. Com base nas disposições constitucionais sobre o custeio da 
Seguridade Social, analise os itens abaixo:

I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
destinadas à seguridade social constarão dos respectivos 
orçamentos, não integrando o orçamento da União.

II. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade 
social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o 
Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios.

III. As contribuições sociais sobre a receita de concursos de 
prognósticos só poderão ser exigidas no exercício financeiro 
seguinte à data da publicação da lei que as houver instituído 
ou modificado.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se todas afirmativas estiverem corretas.

45. Sobre o Código de Ética Médica, assinale a alternativa 
incorreta:

A) O Código de Ética Médica contém as normas que devem ser 
seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, 
inclusive nas atividades relativas a ensino, pesquisa e 
administração de serviços de saúde, bem como em quaisquer 
outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo da 
medicina.

B) As organizações de prestação de serviços médicos estão 
sujeitas às normas do Código de Ética Médica.

C) Para o exercício da medicina, impõe-se a inscrição no 
Conselho Regional do respectivo estado, território ou Distrito 
Federal.

D) A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas no 
Código de Ética Médica é atribuição exclusiva do Conselho 
Federal de Medicina.

46. Sobre os direitos humanos e o Código de Ética Médica, analise 
os itens abaixo:

I. O médico deve tratar o ser humano com civilidade, respeitando 
sua dignidade e sem discriminá-lo de qualquer forma ou sob 
qualquer pretexto.

II. É vedado ao médico participar, direta ou indiretamente, da 
execução de pena de morte.

III. É vedado ao médico deixar de obter consentimento do 
paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo 
sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco 
iminente de morte.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

47. Com base nas disposições do Código de Ética Médica sobre a 
doação de transplantes e órgãos, assinale a alternativa 
correta:

A) É vedado ao médico retirar órgão de doador vivo quando este 
for juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização de 
seu representante legal, exceto nos casos permitidos e 
regulamentados em lei.

B) O médico pode participar diretamente da comercialização de 
órgãos ou de tecidos humanos, desde que haja autorização do 
respectivo Conselho Regional de Medicina.

C) Quando pertencente à equipe de transplante, o médico deve 
participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão 
de suspender meios artificiais para prolongar a vida do 
possível doador.

D) Ainda que não haja consentimento da família, pode o médico, 
em caso de emergência para salvar outra vida, retirar órgão de 
doador vivo.

48. Assinale abaixo o que não é direito dos médicos:

A) Exercer a medicina sem ser discriminado por questões de 
religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, 
idade, condição social, opinião política, deficiência ou de 
qualquer outra natureza.

B) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos 
por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

C) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de 
Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.

D) Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, 
a fim de propiciar melhor condição de saúde ao paciente, 
independentemente de autorização familiar.
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49. Sobre o sigilo profissional e os documentos médicos, analise 
os itens abaixo:

I. O médico não é obrigado a guardar sigilo profissional na 
cobrança de honorários por meio judicial.

II. É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a 
paciente criança ou adolescente, desde que estes tenham 
capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, salvo quando a não revelação possa 
acarretar dano ao paciente.

III. Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o 
médico deverá solicitar que seja observado o sigilo 
profissional.

Assinale:

A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

50. De acordo com a Lei Federal n0 3.268 de 30 de setembro de 
1957, é possível afirmar que o Conselho Federal de Medicina 
será composto por:

A) 25 (vinte e cinco) conselheiros titulares.
B) 28 (vinte e oito) conselheiros titulares.
C) 22 (vinte e dois) conselheiros titulares.
D) 30 (trinta) conselheiros titulares.
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