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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui 

o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e somente poderá anotar suas opções 

de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e 

nem o Cartão Resposta.  

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior 
 

 
ADVOGADO - TIPO A 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 50 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  
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 CARGO: ADVOGADO – TIPO A 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO I 

 
Educação e desigualdade 

Escrito por Redação 

 
No Brasil, os alunos com melhores condições financeiras concluem o ensino médio na escola pública tendo aprendido o 

adequado em língua portuguesa, mas entre os mais pobres o mesmo não se registra. A proporção é de 83% para o primeiro grupo e de 
17% para o segundo. Os números são da organização não-governamental Todos pela Educação e dão concretude a uma desigualdade 
antes apenas intuída. 

A análise foi realizada a partir de informações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), mecanismo do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Quando se avaliam os dados sobre matemática, chega-se a um cenário mais desnivelado e preocupante: 63,6% dos estudantes 
mais ricos aprenderam o adequado ao encerrar a temporada de ensino médio e nada mais do que 3,1% dos alunos mais pobres concluem 
o nível médio sabendo o mínimo suficiente na disciplina. Impõe-se, portanto, o desafio de alterar essa realidade adversa para, conforme 
os preceitos constitucionais, equilibrar o quadro e oferecer as mesmas condições e as mesmas possibilidades de resultados para todos. 

Estabelece a Carta Magna no artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. E, entre muitas 
citações relativas à educação, determina que “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (...) 
“proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação”. 

Já no artigo 205, preconiza a Constituição que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho”.  

O artigo 206, dispositivo seguinte, pois trata dos princípios sobre os quais o ensino será ministrado – com “igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola”. 

Seria possível, e legítimo, afirmar que referências como essas não são apenas um atestado de que se falha muito no sistema 
educacional, mas são também um guia confiável sobre o que é necessário modificar e o quão urgentes são essas mudanças. São uma 
incômoda, mas importante e reveladora pressão. 

Afinal, tem-se de um lado os problemas e, no oposto, os instrumentos necessários à resolução. No polo negativo, está o 
desacerto que revela os baixos níveis de aprendizado, já históricos, enquanto destacam-se como polo positivo uma Constituição moderna, 
sintonizada com demandas do cidadão, embora carecendo ser mais aplicada do que usada como componente retórico, e o engajamento 
de diferentes segmentos sociais – com as devidas responsabilidades – e profissionais na busca de meios de reformular o panorama. 

É preciso, então, que cada um assuma seu papel e contribua com o cumprimento do interesse comum. 
Num contexto menos condescendente com as desigualdades e menos tolerante com as injustiças, no qual o que está escrito é 

o que vale e o que deve ser cumprido, seria possível e indispensável agregar esforços e reservar investimentos no sentido de correção 
das deformidades. 
 

Disponível em https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/opiniaoold/...-educacao-e-desigualdade-1.2078423. Acesso em 09/09/2020. 
 
 

 

1. “No Brasil, os alunos com melhores condições financeiras 
concluem o ensino médio na escola pública tendo aprendido o 
adequado em língua portuguesa, mas entre os mais pobres o 
mesmo não se registra. A proporção é de 83% para o primeiro 
grupo e de 17% para o segundo”. Os dados apresentados no 
início do TEXTO I indicam que 

 

A) não há relação entre a aprendizagem e as condições 
financeiras dos estudantes. 

B) há uma relação direta entre a questão socioeconômica e o 
nível de aprendizagem dos estudantes. 

C) as diferenças dos níveis de aprendizagem podem ser 
amenizadas com reforço escolar complementar. 

D) os alunos de escola particular apresentam um nível de 
aprendizagem mais adequado que os alunos da escola 
pública. 

 
 
 
 

 

2. Ao observar todas as características do TEXTO I, “Educação 
e desigualdade”, é correto afirmar que o mesmo pode ser 
classificado como 

 

A) um editorial. 
B) uma carta aberta. 
C) uma resenha crítica. 
D) uma crônica argumentativa. 

 

 

3. Em “...enquanto destacam-se como polo positivo uma 
Constituição moderna, sintonizada com demandas do cidadão, 
embora carecendo ser mais aplicada do que usada como 
componente retórico,...”, a expressão destacada significa 
 

A) carta magna. 
B) instrumento legal. 
C) recurso argumentativo. 
D) argumento negacionista. 
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4. Na oração “Quando se avaliam os dados sobre matemática, 
chega-se a um cenário mais desnivelado e preocupante:...”, a 
vírgula foi empregada para separar 

 

A) orações subordinadas adjetivas explicativas. 
B) um adjunto adverbial antecipado ou intercalado entre o 

discurso. 
C) orações coordenadas sindéticas iniciadas pelas conjunções 

conclusivas. 
D) uma oração adverbial, sobretudo por esta se antepor à oração 

principal. 
 

 

5. Em “...enquanto destacam-se como polo positivo uma 
Constituição moderna, sintonizada com demandas do cidadão, 
embora carecendo ser mais aplicada do que usada como 
componente retórico,...” a oração iniciada pela conjunção 
“embora” é classificada como 
 

A) coordenada sindética explicativa. 
B) coordenada sindética adversativa. 
C) subordinada adverbial concessiva. 
D) subordinada adverbial conformativa. 
 

 

6. A correlação entre os tempos verbais em um período é 
importante para estabelecer a lógica das ações e, assim, 
manter o sentido do texto. No período “É preciso¹, então, que 
cada um assuma² seu papel e contribua³ com o cumprimento 
do interesse comum”, os verbos em destaque foram 
empregados corretamente porque estão conjugados, 
respectivamente, no 
 

A) 1. presente do subjuntivo / 2. presente do indicativo / 3. 
presente do subjuntivo. 

B) 1. presente do indicativo / 2. presente do subjuntivo / 3. 
presente do subjuntivo. 

C) 1. presente do indicativo / 2. presente do subjuntivo / 3. 
afirmativo do imperativo. 

D) 1. presente do subjuntivo / 2. afirmativo do imperativo / 3. 
presente do indicativo. 

 

 

7. “Afinal, tem-se de um lado os problemas e, no oposto, os 
instrumentos necessários à resolução”. Na oração, a crase 
ocorreu porque o nome “necessários” pede a preposição A e o 
nome seguinte é um substantivo feminino. Assinale a 
alternativa em que a crase foi empregada corretamente pelo 
mesmo motivo do exemplo citado. 
 

A) Houve muita dedicação dos profissionais da saúde à cura dos 
pacientes com Covid. 

B) Os médicos fizeram uma indicação medicamentosa à essa 
paciente mais grave. 

C) Os cientistas estão à um passo de descobrirem a vacina contra 
o coronavírus. 

D) Há muito descaso com à saúde pública dos cidadãos 
brasileiros. 

 
 
 

TEXTO II 
 

 
Disponível em https://doidosporcinema.wordpress.com/tag/luis-fernando-

verissimo/. Acesso em 10/09/2020. 

 
LEGENDA: 

 

PRIMEIRO BALÃO: ESSA NOVA GERAÇÃO ME PREOCUPA. 

SEGUNDO BALÃO: SEI NÃO... 

TERCEIRO BALÃO: ACHO QUE, NO FUNDO, ELA NÃO É 

MUITO DIFERENTE DA NOSSA. 

QUARTO BALÃO: ISSO É O QUE ME PREOCUPA. 

 
 

8. Na frase final “Isso é o que preocupa”, o pronome “isso” se 
refere 

 

A) à negligência dos jovens em relação à sua saúde. 
B) ao poder de luta dos jovens contra as injustiças. 
C) à influência das redes sociais na nova geração. 
D) à inércia comportamental da geração atual. 

 

 

9. No período composto por subordinação, “Acho que, no fundo, 
ela não é muito diferente da nossa”, a oração grifada está 
exercendo, em relação à oração principal, a função sintática 
de 
 

A) sujeito. 
B) objeto direto. 
C) objeto indireto. 
D) complemento nominal. 

 

 

10. Na oração “Acho que, no fundo, ela não é muito diferente da 
nossa”, a expressão “no fundo” desempenha função sintática 
de 
 

A) predicativo do sujeito. 
B) agente da passiva. 
C) adjunto adnominal. 
D) adjunto adverbial. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. Os dispositivos de armazenamento evoluíram bastante em 
termos de capacidade de armazenamento e também em 
termos de dimensões físicas e peso. Além destas melhorias, 
surgiu a necessidade destes dispositivos serem capazes de ler 
e gravar dados a taxas cada vez maiores. Por este motivo, os 
fabricantes desenvolveram novos padrões e tecnologias. 
Assinale a alternativa que indica corretamente um tipo de 
dispositivo de armazenamento que faz uso de barramento 
padrão UHS, que garante elevadas taxas de transferência de 
dados.  

 

A) pen drives 
B) HD tipo SSD 
C) cartões de memória tipo SD 
D) pentes de memória RAM 
 

 

12. A respeito do teclado, um dos mais importantes periféricos de 
entrada de dados, assinale a alternativa que indica, 
respectivamente, as teclas que permitem ao usuário 
posicionar o cursor no início de uma linha e retroceder o cursor 
realizando a exclusão do caractere que se encontra 
imediatamente anterior ao mesmo. 

 

A) HOME e BACKSPACE 
B) PGUP e DELETE 
C) TAB e DELETE 
D) ALT e DELETE 
 

 

13. Uma das novidades do Windows 10 é a Central de 
Notificações. Nela podemos configurar alguns recursos do 
sistema operacional. Assinale a alternativa que indica 
corretamente o nome de uma das opções apresentadas pelo 
Windows 10 quando selecionarmos o ícone “Projetar”, 
presente na Central de Notificações.  

  
A) Inverter 
B) Compartilhar 
C) Estender   
D) Dividir    
 

 

14. O Excel é o editor de planilhas do pacote de aplicativos Office, 
da Microsoft. Ele possui um grande conjunto de funções 
matemáticas, financeiras e estatísticas que podem ser 
utilizadas na construção das fórmulas de uma planilha. A 
respeito da versão 2013 do Excel, assinale a alternativa que 
indica corretamente o nome da função matemática capaz de 
retornar o resto da divisão entre dois números. 
 

A) MOD 
B) REST 
C) DIV 
D) TETO 
 

 

 

15. Ao utilizarmos a Internet através de um navegador é muito 
comum que visitemos diversas páginas e nelas informemos 
dados pessoais, como, por exemplo, nome, endereço e 
informações para contato. Os navegadores podem acessar um 
tipo de recurso que nada mais é do que um pequeno arquivo 
armazenado localmente no computador do usuário. Isso 
permite que as informações anteriormente digitadas possam 
ser recuperadas com facilidade, agilizando assim a vida do 
usuário. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome 
deste recurso acessado pelos navegadores. 
 

A) certificado digital 
B) cookie 
C) pop-up 
D) plugin 

 

 

16. O correio eletrônico é bastante popular e representa uma das 
muitas comodidades que surgiram com a chegada da Internet. 
Um dos serviços de correio eletrônico mais conhecidos é o 
Gmail, um serviço de webmail pertencente à empresa Google. 
A respeito do envio de e-mails através do serviço do Gmail, 
analise as afirmativas a seguir: 
 

I. O endereço de e-mail do destinatário pode ser o mesmo do 
remetente do e-mail. 

II. É possível adicionarmos múltiplos arquivos, de diferentes tipos 
de extensão, aos anexos de um e-mail. 

III. Um mesmo contato de e-mail pode ser informado tanto no 
campo CC quanto no campo CCo. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e III. 
B) apenas em II. 
C) apenas em I e II. 
D) em I, II e III. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

17. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor de “?” 
na sequência lógica a seguir: 
 

(A, D, H, M, ?) 
 

A) S 
B) T 
C) U 
D) V 
 

 

18. Seja a progressão geométrica definida pela sucessão de 

termos infinitos do somatório ∑
4

5𝑖
∞
𝑖=0  . Assinale a alternativa 

que indica corretamente o valor para o qual essa série 
converge. 

  
A) 1 
B) 3 
C) 5 
D) 7 
 

 

19. Assinale a alternativa correta a respeito da Teoria de 
Conjuntos. 

 

A) A – B ⊃ A U B. 
B) A ⊂ B implica A U (B – A) = B 
C) B ⊃ A implica A U B = A 

D) Se A ∩ B = ∅ então A U 𝐵𝐶  = B 
 

 

20. Uma família de matemáticos coleciona canetas de várias cores 
e recentemente comprou estojos com 10, 20 e 30 canetas 
custando, respectivamente, R$ 5,00, R$ 30,00 e R$ 50,00. 
Sabe-se que o total de canetas compradas foi de 60, no valor 
de R$ 215,00, e que o número de estojos com 30 canetas 
equivale ao triplo de estojos com 10 canetas. Assinale a 
alternativa que indica corretamente a quantidade de estojos 
com 20 canetas comprada nessa ocasião por essa família. 

 

A) 8 
B) 6 
C) 4 
D) 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. À luz das alterações normativas empreendidas pela última 
Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), 
analise as afirmativas a seguir sobre a aposentadoria dos 
agentes públicos: 
 

I. Os futuros parlamentares federais, com mandato iniciando em 
2023, ao assumirem os cargos eletivos, integrarão 
automaticamente o Regime Geral de Previdência Social. 

II. Os ocupantes do cargo de professor permaneceram com o 
direito à redução, em cinco anos, da idade e do tempo de 
contribuição para fins de aposentadoria voluntária, desde que 
comprovem tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil. 

III. O regime de previdência complementar poderá será efetivado 
tanto por intermédio de entidade fechada como aberta de 
previdência complementar. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 
 

 

22. Acerca das sanções penais nas licitações públicas, assinale a 
alternativa correta. 

 

A) Nas licitações públicas, é crime celebrar contrato com 
empresa ou profissional declarado inidôneo. 

B) A fraude na licitação para fins de contratação de serviço é 
considerada crime punível com pena de reclusão. 

C) Os crimes de licitação são de ação penal pública condicionada 
à representação da Fazenda Pública. 

D) Não se admite ação penal privada subsidiária da pública nos 
crimes de licitação. 

 

 

23. Sobre os órgãos públicos, assinale a alternativa correta. 
 

A) Como decorrência da autonomia da personalidade jurídica, os 
órgãos públicos são livremente criados e extintos pela vontade 
discricionária da Administração Pública. 

B) Para justificar a existência dos órgãos públicos, atualmente 
usa-se a teoria do mandato, fundada que é no princípio da 
imputação volitiva. 

C) Quanto à pessoa federativa, os órgãos públicos podem ser 
classificados em republicanos, federados ou confederados. 

D) Os órgãos públicos, em regra, não possuem capacidade 
processual. 

 

 

24. Assinale a alternativa que indica corretamente o conceito 
correlacionado ao chamado método hermenêutico-
concretizador. 

 

A) norma hipotética fundamental 
B) imperativo categórico 
C) círculo hermenêutico 
D) cisão de horizontes 

25. Sobre o aviso prévio e as férias do empregado, analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. É vedado descontar, do período de férias, as faltas do 
empregado ao serviço. 

II. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estipula o prazo 
fixo de 30 (trinta) dias para o aviso prévio por parte do 
empregador e de 07 (sete) dias para o aviso prévio por parte 
do empregado. 

III. Não é devido o aviso prévio na chamada despedida indireta. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas. 

 

 

26. Sobre a Justiça do Trabalho, assinale a afirmativa incorreta.  
 

A) As Juntas de Conciliação e Julgamento são órgãos da Justiça 
do Trabalho. 

B) Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, 
originariamente, a reclamação para a preservação de sua 
competência e garantia da autoridade de suas decisões.  

C) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de 
indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho. 

D) Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger 
árbitros.  

 

 

27. Com base nas disposições do Código Civil sobre a 
responsabilidade civil, assinale a alternativa correta.  
 

A) O incapaz jamais responderá pelos prejuízos que causar. 
B) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver, 

em dobro, o que houver pago daquele por quem pagou. 
C) Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 

culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 
sua natureza, risco para os direitos de outrem.  

D) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se 
transmite com a herança. 

 

 

28. Em uma audiência cível, Francisco Boaventura escutou o 
seguinte comentário feito pelo Juiz da causa: “Se o contrato 
versar sobre coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a 
existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de 
receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de 
sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do 
avençado venha a existir”. Nesse caso, é correto afirmar que 
o Juiz está se referindo ao contrato 
 

A) a termo a quo. 
B) aleatório.  
C) em favor de terceiro.  
D) excessivamente oneroso. 
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29. À luz do Código de Processo Civil, é correto afirmar que a 
contumácia processual 

 

A) ocasiona o julgamento antecipado do mérito da lide. 
B) é causa automática de suspensão do processo, até que se 

decida a lide incidental. 
C) consiste na violação dos princípios da boa-fé e lealdade 

processuais.  
D) pode ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, 

por abandono de causa. 
 

 

30. Sobre o cumprimento de sentença que reconheça a 
exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela 
Fazenda Pública, assinale a alternativa correta.  

 

A) A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 
representante judicial, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 
dias e em autos apartados, impugnar a execução.  

B) A Fazenda Pública será intimada por meio eletrônico, para, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias e nos próprios autos, 
contestar a execução. 

C) Compete à Fazenda Pública arguir, na impugnação ao 
cumprimento de sentença, qualquer causa modificativa ou 
extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 
compensação, transação ou prescrição, desde que 
supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.  

D) É vedada a alegação de impedimento ou suspeição em sede 
de cumprimento de sentença. 

 

 

31. Com base nas disposições do Código de Processo Civil sobre 
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
(IDPJ), analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Instaurado o IDPJ, o sócio ou a pessoa jurídica será citado 
para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 
15 (quinze) dias. 

II. Concluída a instrução, se necessária, o IDPJ será resolvido 
por sentença.    

III. Embora não regrada expressamente por lei, a chamada 
desconsideração inversa da personalidade jurídica tem 
suporte doutrinário-jurisprudencial.  

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 
 

 

32. Assinale a alternativa que indica uma hipótese em que não é 
cabível a ação rescisória no processo civil. 

 

A) Quando a decisão de mérito, transitada em julgado, violar 
manifestamente norma jurídica.  

B) Quando a decisão de mérito, transitada em julgado, for 
proferida por força de sonegação, desídia ou corrupção do 
juiz.  

C) Quando a decisão de mérito, transitada em julgado, for 
fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.  

D) Quando a decisão de mérito, transitada em julgado, for 
proferida por juiz impedido.  

33. No processo civil, quando o resultado da apelação for não 
unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser 
designada com a presença de outros julgadores, que serão 
convocados nos termos previamente definidos no regimento 
interno do Tribunal, em número suficiente para garantir a 
possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às 
partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente 
suas razões perante os novos julgadores. Assim, é correto 
afirmar que esse procedimento 
 

A) ampliou o cabimento dos embargos infringentes.  
B) representa uma nova espécie de recurso, que deve ser 

interposto pela parte prejudicada. 
C) consiste na técnica de julgamento ampliado.  
D) é decorrente da teoria do diálogo das fontes. 

 

 

34. Sobre a forma eletrônica de realizar os atos processuais 
previstos no Código de Processo Civil, analise as afirmativas 
a seguir: 
 

I. Os atos processuais não podem ser parcialmente digitais, 
salvo se puderem ser integralmente validados por meio 
eletrônico em momento posterior. 

II. Os sistemas de automação processual respeitarão a 
publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e 
de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de 
julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, 
independência da plataforma computacional, acessibilidade e 
interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e 
informações que o Poder Judiciário administre no exercício de 
suas funções.    

III. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com 
deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de 
computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, 
à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura 
eletrônica. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) em I, II e III. 
B) apenas em I. 
C) apenas em I e II. 
D) apenas em II e III. 

 

 

35. Sobre os direitos políticos, sociais e coletivos, assinale a 
alternativa correta.  
 

A) É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos.  

B) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 
partido político com representação no Congresso Nacional. 

C) A suspensão dos direitos políticos se distingue da cassação 
pelo fato de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado da 
sentença condenatória. 

D) A ação de impugnação de mandato tramitará de forma pública 
e transparente, respondendo o autor, na forma da lei, se 
temerária ou de manifesta má-fé.  
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36. A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, todos autônomos entre si. Por outro lado, a 
Constituição Federal prevê também a figura dos Territórios 
Federais. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

A) É possível, conforme previsto constitucionalmente, que haja a 
reintegração do Território Federal ao Estado de origem. 

B) Os Territórios Federais integram a União e o respectivo Estado 
federado onde estiver situado.  

C) A Constituição Federal proíbe a formação de novos Territórios 
Federais. 

D) A transformação do Território Federal em Estado será regulada 
pela respectiva Constituição Estadual. 
 

 

37. Sobre o Superior Tribunal de Justiça e a Justiça Federal, 
analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Junto ao Superior Tribunal de Justiça funcionará o Conselho 
da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a 
supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e 
com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter 
vinculante. 

II. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 
trinta e três Ministros.    

III. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas 
fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em II. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 
 

 

38. Sobre as competências do Supremo Tribunal Federal, assinale 
a afirmativa incorreta.  

 

A) Lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura é da 
iniciativa do Supremo Tribunal Federal.  

B) O julgamento do crime político, em recurso ordinário, compete 
ao Supremo Tribunal Federal. 

C) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, 
originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades 
administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades 
judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do 
Distrito Federal, ou entre as deste e da União. 

D) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 
guarda da Constituição. 

 
 
 
 
 
 
 

39. Com relação às emendas à Constituição, analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. A Constituição não poderá ser emendada, dentre outros 
casos, na vigência de intervenção federal. 

II. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 
mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades 
da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 
absoluta de seus membros.    

III. A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa do 
Congresso Nacional, com o respectivo número de ordem, 
independentemente de sanção do Presidente da República. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em nenhuma das afirmativas.  

 

 

40. De acordo com as disposições constitucionais sobre as leis 
ordinárias e leis complementares, assinale a alternativa 
correta.  
 

A) É possível a edição de medida provisória sobre matéria 
reservada a lei complementar, exceto se for relativa a direito 
penal, processual penal e processual civil.  

B) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no 
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 
menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por 
cento dos eleitores de cada um deles.  

C) As leis ordinárias terão sua votação iniciada na Câmara dos 
Deputados.  

D) Se o Presidente da República considerar o projeto de lei 
ordinária ou complementar, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á 
total ou parcialmente, no prazo de quinze dias, contados da 
data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito 
horas, ao Presidente do Congresso Nacional os motivos do 
veto. 

 

 

41. De acordo com as disposições do Código de Ética Médica, 
assinale a afirmativa incorreta.  
 

A) O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob 
nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem 
permitir quaisquer  restrições  ou  imposições  que  possam  
prejudicar  a eficiência e a correção de seu trabalho. 

B) O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros 
com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. 

C) É vedado ao médico exagerar para o paciente a gravidade do 
diagnóstico ou do prognóstico.  

D) É permitido ao médico, em casos urgentes, assumir 
responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual 
não participou. 
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42. Sobre as garantias e privilégios do crédito tributário, analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não 
pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não 
forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 
indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a 
decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e 
entidades que promovem registros de transferência de bens, 
especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 
supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, 
a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a 
ordem judicial. 

II. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados 
bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento 
do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de 
qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio 
ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou 
cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual 
for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados 
unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente 
impenhoráveis.    

III. Presume-se fraudulenta a aquisição ou oneração de bens ou 
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para 
com a Fazenda Pública, por crédito regularmente inscrito 
como dívida ativa. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e II. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III.  
 

 

43. Com base nas disposições do Código de Processo Ético-
Profissional, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. O pleno do Conselho Regional de Medicina, por maioria 
simples de votos e respeitando o quórum mínimo, poderá 
interditar cautelarmente o exercício profissional de médico cuja 
ação ou omissão, decorrentes do exercício de sua profissão, 
esteja notoriamente prejudicando seu paciente ou à 
população, ou na iminência de fazê-lo. 

II. O processo ético-profissional (PEP) não poderá ser extinto por 
desistência da parte denunciante. Nesta hipótese, ele seguirá 
de ofício.  

III. A denúncia anônima será aceita pelo Conselho Regional de 
Medicina, devendo ser levada a termo para instauração de 
sindicância. 

 
É correto o que se afirma 

 
A) em I, II e III. 
B) apenas em I. 
C) apenas em I e II. 
D) apenas em II e III. 
 
 
 

44. João da Luz, médico cardiologista, foi notificado pelo Conselho 
Regional de Medicina do Mato Grosso (CRM-MT) sobre a 
existência de débitos relativos ao não pagamento das 
anuidades dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 
Inconformado com a cobrança, o referido médico procurou um 
advogado para apresentar defesa perante o CRM-MT. 
Considerando essa situação, assinale a alternativa correta. 
 

A) O advogado do médico João da Luz somente terá certeza de 
que se trata de cobrança indevida se analisar a existência de 
causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. 

B) A defesa do médico João da Luz somente pode recomendar 
que ele faça imediatamente o pagamento dos débitos, pois o 
CRM-MT não iria cobrar valores indevidos. 

C) Basta que a defesa do médico João da Luz faça a contagem 
do prazo prescricional de 3 (três) anos para se chegar à 
conclusão de que todos os débitos estão prescritos. 

D) A defesa do médico João da Luz poderá alegar a ocorrência 
da prescrição porque o lançamento fiscal se deu de ofício, 
quando deveria ter ocorrido por homologação. 

 

 

45. Com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) sobre a Certidão de Dívida Ativa (CDA), assinale a 
alternativa correta. 
 

A) Segundo o STJ, a Fazenda Pública pode substituir a CDA até 
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do 
sujeito passivo da execução.  

B) A inscrição do débito tributário ou não tributário em Dívida 
Ativa enseja, nos termos da jurisprudência do STJ, a 
suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) 
dias. 

C) O STJ permite que os conselhos de fiscalização profissional 
utilizem a via da execução fiscal para cobrar apenas a dívida 
ativa de natureza tributária. 

D) A jurisprudência do STJ proíbe que as autarquias públicas 
realizem o protesto extrajudicial da CDA. 

 

 

46. Sobre o Código de Conduta dos Funcionários do CRM-MT, 
analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Todos os usuários devem obter respostas adequadas às suas 
reclamações ou suas solicitações formais, dentro de um prazo 
máximo de dez dias, prorrogáveis por mais dez, em linguagem 
objetiva, compreensível maneira transparente e escrita. 

II. Todo colaborador tem direito às condições de trabalho 
materiais e patrimoniais, adequadas ao exercício das 
atividades estabelecidas no Contrato e na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).  

III. A aplicação das penas disciplinares é da 
atribuição/competência do Presidente, que poderá delegá-la 
ao Primeiro Secretário.  
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 
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47. Assinale a única alternativa que trata de competência do 
Tesoureiro do CRM-MT. 

 

A) substituir o Vice Presidente em caso de ausência e/ou 
impedimento 

B) coordenar o Setor de Dívida Ativa e Execução Fiscal, auxiliado 
pelo vice Tesoureiro 

C) assinar a proposta orçamentária do CRM-MT 
D) acompanhar as compras, contratos e licitações do CRM-MT 
 

 

48. De acordo com o Regimento Interno do CRM-MT, é correto 
afirmar que a Coordenadoria de Fiscalização será 
desempenhada 

 

A) pelos conselheiros.  
B) pelo presidente. 
C) pelo vice-presidente.  
D) pelo corregedor. 
 

 

49. Sobre o Regimento Interno do CRM-MT, analise as afirmativas 
a seguir: 
 

I. Os pedidos de licença dos membros do Conselho deverão ser 
encaminhados, por escrito e deferidos pelo Presidente, para 
períodos de até 90 (noventa) dias no mesmo exercício. 

II. Perderá o mandato, após apuração do processo 
administrativo, com regras preestabelecidas, o Conselheiro 
que faltar, no exercício (ano), no seu cômputo geral, a mais de 
10 (dez) sessões plenárias, ordinárias ou extraordinárias, 
consecutivas ou não, sem justificativa ou com justificativas não 
aceitas pela Presidência.  

III. O mandato de conselheiro poderá se extinguir antes do seu 
término normal, em razão da prática de falta grave, após 
indicação da Diretoria e aprovação de no mínimo 2/3 dos 
conselheiros efetivos que compõem o corpo de conselheiros 
do CRM-MT, garantindo-se ao conselheiro a ampla defesa e o 
contraditório.  

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 
 

 

50. De acordo com a Lei Federal nº 3.268/57, é correto afirmar que 

o Conselho Federal de Medicina 
 
A) será composto por 26 (vinte e seis) conselheiros titulares.  
B) tem 2 (dois) conselheiros titulares indicados pela Associação 

Médica Brasileira.    
C) tem a atribuição de votar e alterar o Código de Deontologia 

Médica, ouvidos os Conselhos Regionais.  
D) não pode receber legados ou subvenções oficiais. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


