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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Texto para as questões de 1 a 5. 

 

Atendimento pediátrico por telemedicina é possível? 

 

Segundo Ana Escobar, o atendimento médico é 

essencialmente presencial, mas, devido à pandemia, o 

atendimento por telemedicina emergiu como uma 

possibilidade, com caráter de exceção. Agora, cabe aos 

Conselhos de Medicina discutir a regulamentação da prática. 
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Pela necessidade de distanciamento social, por 

conta da pandemia, a telemedicina tem sido uma solução 

para garantir atendimento aos pacientes. Na pediatria, 

apesar de o primeiro contato necessitar ser presencial para 

avaliar a saúde das crianças, os médicos podem responder 

posteriores dúvidas e orientar a família por atendimento 

virtual ou telefônico. Segundo especialista, o tema ainda é 

discutido nos Conselhos de Medicina, principalmente com o 

foco de regulamentação, mas a telemedicina, amplamente 

difundida na pandemia, pode se tornar uma prática 

recorrente. 

Em entrevista ao Jornal da USP no Ar, Ana Escobar, 

da faculdade de medicina da USP e coordenadora da 

disciplina de pediatria preventiva e social, informa que, 

apesar de o atendimento presencial ser fundamental, 

devido à proximidade com a família dos pacientes, os 

médicos pediatras são procurados para esclarecer dúvidas e 

fornecer orientações, portanto, o teleatendimento já faz 

parte do dia a dia dos profissionais: “Isso já é muito 

constante na prática pediátrica e, com a pandemia, houve 

um aumento da procura. Neste século 21, nós temos 

telefones com vídeo, o que facilita muito o contato e muitas 

dúvidas podem ser esclarecidas nessa nova configuração”. 

A telemedicina pode impactar inclusive a saúde 

pública. Esse tipo de atendimento evita a necessidade de 

deslocamento e, no futuro, após a regulamentação, pode 

representar maior agilidade nas consultas médicas de 

prontos-socorros e Unidades Básicas de Saúde, como afirma 

Ana: “Evita deslocamento, evita aglomeração em  

pronto-socorro e evita consultas que seriam 

desnecessárias”. 

A professora explica que o atendimento médico é 

essencialmente presencial, mas, devido à pandemia, o 

atendimento por telemedicina emergiu como uma 

possibilidade, com caráter de exceção. Agora, cabe aos 

Conselhos de Medicina discutir a regulamentação da 

prática: “Os Conselhos de Medicina têm um desafio para 

orientar todos os médicos e pacientes de como isso vai se 

configurar daqui para a frente dentro das normas”. Para 

Ana, a telemedicina veio para ficar: “É um caminho que não 

tem mais volta, porque ajuda muito o paciente. Às vezes, é 

só uma dúvida ou uma situação que precisa ser esclarecida 

com uma conversa. Eu acho que a telemedicina veio para 

ficar, o que precisa agora é definir as regras”. 

 

Internet: <https://jornal.usp.br> (com adaptações). 

QUESTÃO 1  
  

 
A oração “discutir a regulamentação da prática”, do subtítulo 
do texto, classifica-se como subordinada 
 
(A) substantiva subjetiva. 
(B) substantiva objetiva direta. 
(C) substantiva objetiva indireta. 
(D) adjetiva restritiva. 
(E) adverbial temporal. 
 

QUESTÃO 2  
  

 
A locução verbal “tem sido” (linha 2) é um exemplo do 
 
(A) presente composto do indicativo. 
(B) presente simples do indicativo na voz passiva. 
(C) futuro do presente composto do indicativo. 
(D) pretérito imperfeito composto do subjuntivo. 
(E) pretérito perfeito composto do indicativo. 
 

QUESTÃO 3  
  

 
Em “informa que, apesar de o atendimento presencial ser 
fundamental, devido à proximidade com a família dos 
pacientes, os médicos pediatras são procurados para 
esclarecer dúvidas e fornecer orientações” (linhas de 14 a 18), 
o sujeito da forma verbal “ser” é 
 
(A) “apesar de”. 
(B) “fundamental”. 
(C) “o atendimento presencial”. 
(D) “informa”. 
(E) “que”. 
 

QUESTÃO 4  
  

 
O pronome demonstrativo “Esse” (linha 25) participa de um 
processo coesivo de 
 
(A) sequenciação temporal. 
(B) sequenciação consecutiva. 
(C) referenciação exofórica. 
(D) referenciação anafórica. 
(E) referenciação catafórica. 
 

QUESTÃO 5  
  

 
Na fala de Ana Escobar, “Os Conselhos de Medicina têm um 
desafio para orientar todos os médicos e pacientes de como 
isso vai se configurar daqui para a frente dentro das  
normas” (linhas de 37 a 39), o acento empregado na forma 
verbal “têm” está 
 
(A) correto, como marca do singular. 
(B) correto, como marca do plural. 
(C) correto, como marca de presente. 
(D) incorreto e deveria ser substituído pelo agudo. 
(E) incorreto e deveria simplesmente ser excluído. 
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Texto para as questões de 6 a 8. 
 

 

 
 

Internet: <https:www.google.com>. 
 

QUESTÃO 6  
  

 
O humor da tirinha decorre do fato de que 
 
(A) nenhum dos personagens apresentados é de fato 

médico. 
(B) o ambiente retratado não se parece com o de um 

hospital ou o de um consultório médico. 
(C) os pacientes que aparecem não estão realmente com 

alguma doença. 
(D) os diagnósticos se baseiam em crenças não científicas. 
(E) os diagnósticos estão todos aparentemente certos. 
 

QUESTÃO 7  
  

 

No Brasil, na linguagem informal, o “coisa-ruim” é 
 
(A) o diabo. 
(B) um personagem folclórico. 
(C) um tratamento. 
(D) uma crendice popular. 
(E) uma doença. 
 

QUESTÃO 8  
  

 
A palavra “tinhoso” é comumente um adjetivo, mas, no texto 
verbal da tirinha, funciona como um 
 
(A) pronome. 
(B) advérbio. 
(C) verbo. 
(D) artigo. 
(E) substantivo. 

Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 

menos que seja explicitamente informado o contrário, 

considere que: todos os programas mencionados estejam em 

configuração-padrão, em português; o mouse esteja 

configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 

clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 

botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 

de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  

acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 

haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 

relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 

equipamentos mencionados. 

 

QUESTÃO 9  
  

 

O dispositivo de armazenamento de dados SSD (Solid State 

Drive) é categorizado como unidade de estado sólido porque 

 

(A) é feito de alumínio. 

(B) as informações são armazenadas, nele, em memórias 

flash e RAM. 

(C) não possui componentes móveis. 

(D) não utiliza magnetismo como forma de gravação. 

(E) o SSD, ao contrário dos antigos disquetes, não é 

flexível. 

 

QUESTÃO 10  
  

 

No programa MS Excel 365, ao se inserir a data 01/01/1901 

na célula A1 e formatá-la como Geral, será exibido o valor 

 

(A) 0. 

(B) 1. 

(C) 365. 

(D) 366. 

(E) 367. 

 

QUESTÃO 11  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta o programa do  

Windows 10 que é equivalente à função Instantâneo, do 

menu Inserir do programa MS Power Point 365. 

 

(A) câmera 

(B) captura e esboço 

(C) MS InfoPath 

(D) Paint 3D 

(E) MS Sway 
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QUESTÃO 12  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta as teclas que devem ser 

pressionadas para, no sistema operacional Windows 10, 

inserir um emoji em algum trabalho. 

 

(A) tecla  + ponto (.) 

(B) tecla  + asterisco (*) 

(C) teclas  +  

(D) teclas  +  

(E) teclas + espaço 

 

QUESTÃO 13  
  

 

O programa navegador Google Chrome, na sua versão 86, 

introduziu uma opção para se habilitar o recurso  

back/forward cache. A função desse recurso é 

 

(A) corrigir eventuais erros de incompatibilidade de 

versões do sistema operacional. 

(B) garantir a confidencialidade dos acessos a páginas da 

web. 

(C) garantir a inviolabilidade dos acessos a páginas da web. 

(D) acelerar os downloads de arquivos via navegador, ou 

seja, utilizando o protocolo HTTP. 

(E) acelerar o carregamento de páginas da web. 

 

QUESTÃO 14  
  

 

vírus cavalo de Troia ransomware 

worm spyware  

 

Assinale a alternativa que apresenta o número de malwares 

com capacidade de autoduplicação que constam na  

tabela acima. 

 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

(E) 5 

QUESTÃO 15  
  

 
Uma empresa realizou uma pesquisa, na qual foram 

formuladas duas perguntas. Após sua conclusão, foram 
obtidos os seguintes números: 225 colaboradores 
responderam à primeira pergunta; 225 responderam à 
segunda pergunta; 230 responderam apenas a uma das 

perguntas; e 
1

4
dos colaboradores não quis participar da 

pesquisa. 
 
Com base nesse caso hipotético, é correto concluir que a 
empresa possui um total de  
 
(A) 410 colaboradores. 
(B) 420 colaboradores. 
(C) 430 colaboradores. 
(D) 440 colaboradores. 
(E) 450 colaboradores. 
 

QUESTÃO 16  
  

 
O dia 9 de outubro de 2020 foi uma sexta-feira e, 

nesse dia, a cidade de Campo Grande concedeu uma escola 
pública a uma organização não governamental (ONG), por um 
período experimental de 3.000 dias. 
 
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o 
último dia de vigência da concessão será uma 
 
(A) segunda-feira. 
(B) terça-feira. 
(C) quarta-feira. 
(D) quinta-feira. 
(E) sexta-feira. 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 17  
  

 

Anualmente, na festa de confraternização de uma 
empresa, alguns de seus colaboradores são sorteados para 
participar de uma gincana. Ao colaborador sorteado 
apresentam-se três fichas retangulares e do mesmo 
tamanho, todas voltadas para baixo. Em cada uma delas, 
estão representadas as letras C, R ou M. A cada rodada da 
gincana, as fichas são embaralhadas e, em seguida, alinhadas, 
aleatoriamente. O colaborador selecionado para participar da 
brincadeira deve ordenar as fichas a seu gosto, mantendo as 
letras voltadas para baixo e tentando obter a sigla CRM. Ao 
desvirá-las, para cada letra que esteja na posição correta, 
ganhará um prêmio de R$ 500,00. 
 
Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que a 
probabilidade de que um colaborador participante da gincana 
ganhe exatamente R$ 1.000,00 é igual a 
 
(A) 0. 
(B) 1

9
. 

(C) 2

9
. 

(D) 1

3
. 

(E) 2

3
. 

 

QUESTÃO 18  
  

 
Para numerar as páginas de um manual a partir do 

número 1, foram utilizados 1.191 dígitos.  
 
Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o 
manual possui 
 
(A) 433 páginas. 
(B) 483 páginas. 
(C) 523 páginas. 
(D) 583 páginas. 
(E) 613 páginas. 
 

QUESTÃO 19  
  

 
Em uma reunião do conselho, estão presentes  

13 médicos que atuam no estado do Mato Grosso do Sul. 
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a única alternativa 
necessariamente verdadeira. 
 
(A) A maioria dos participantes da reunião é do sexo 

masculino. 
(B) Pelo menos duas das médicas nasceram em um  

dia ímpar. 
(C) Pelo menos duas das médicas fazem aniversário no 

mesmo mês. 
(D) Pelo menos uma das médicas “pesa” mais de 89 kg. 
(E) Pelo menos uma das médicas nasceu em julho ou em 

dezembro. 

QUESTÃO 20  
  

 

Um órgão público está ofertando 5 vagas imediatas 

para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As 

remunerações variam entre R$ 798,45 e R$ 3.761,13 e as 

taxas de inscrição variam entre R$ 14,70 e R$ 16,20.  

Os candidatos serão avaliados apenas por meio de prova 

objetiva, composta de 25 questões (nível fundamental),  

30 questões (nível médio) e 40 questões (nível superior). 

Cada uma das questões da prova de nível superior terá  

5 alternativas de resposta, com apenas uma correta. 

 

Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, se 

um candidato optar por responder a todas as questões de 

modo aleatório, o número de maneiras que ele terá para 

preencher o cartão de respostas será igual a 

 

(A) 200. 

(B) 405. 

(C) 540. 

(D) 4040. 

(E) 5200. 

 

RASCUNHO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21  
  

 

Com relação à dispensa e à inexigibilidade de licitação, julgue 

os itens a seguir. 

 

I Há a inexigibilidade de licitação sempre que houver a 

inviabilidade de competição, por existir apenas um 

objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da 

Administração. 

II Haverá a possibilidade de contratação direta nos casos 

de licitação deserta, que se caracteriza quando todos os 

licitantes presentes no certame são inabilitados ou foram 

desclassificados. 

III É inexigível a licitação para a compra de imóvel destinado 

ao atendimento das finalidades precípuas da 

Administração, desde que o preço seja compatível com o 

valor de mercado. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Nenhum item está certo. 

(B) Apenas o item I está certo. 

(C) Apenas o item II está certo. 

(D) Apenas os itens I e II estão certos. 

(E) Apenas os itens I e III estão certos. 

 

QUESTÃO 22  
  

 

Quanto aos poderes da Administração, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) A possibilidade de o presidente da República editar 

decretos autônomos sobre a organização e o 

funcionamento da Administração está relacionada ao 

poder disciplinar. 

(B) Ao poder disciplinar da Administração Pública ficarão 

sujeitos apenas os servidores públicos regidos por 

normas estatutárias, nunca os empregados públicos 

sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

(C) O poder disciplinar não abrange as sanções impostas a 

particulares não sujeitos à disciplina interna da 

Administração. Nesse caso, as medidas punitivas 

encontram fundamento no poder de polícia. 

(D) Ocorre excesso de poder quando a atuação do agente 

público visa a alcançar finalidade diversa do interesse 

público. 

(E) Os particulares ficarão sujeitos ao poder disciplinar da 

Administração Pública somente nos casos de 

descumprimento de normas legalmente embasadas, 

tais como as normas ambientais e de trânsito. 

QUESTÃO 23  
  

 

Considerando o sistema constitucional brasileiro, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O decreto legislativo com a finalidade de sustar os atos 

do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar representa hipótese de controle 

repressivo de constitucionalidade. 

(B) O controle exercido pelo presidente da República, 

mediante veto jurídico, constitui hipótese de controle 

repressivo de constitucionalidade. 

(C) Somente pela maioria relativa de seus membros ou dos 

membros do respectivo órgão especial poderão os 

tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público. 

(D) O Poder Judiciário realiza controle preventivo de 

constitucionalidade em via mandamental ou em ação 

direta de inconstitucionalidade. 

(E) De acordo com a jurisprudência, é possível utilizar o 

mandado de segurança para impedir a tramitação de 

proposta de emenda constitucional que contenha vício 

de constitucionalidade material ou formal. 

 

QUESTÃO 24  
  

 

A respeito do processo legislativo, assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

constitucional tendente a abolir o voto obrigatório, por 

se tratar de cláusula pétrea. 

(B) A matéria constante de projeto de lei rejeitado 

somente poderá constituir objeto de novo projeto, na 

mesma sessão legislativa, mediante proposta da 

maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas 

do Congresso Nacional. 

(C) O veto presidencial pode ser parcial, abrangendo 

apenas palavras e expressões do projeto de lei. 

(D) Segundo o texto constitucional, é possível a reedição, 

na mesma sessão legislativa, de medida provisória que 

tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 

(E) Se o veto presidencial for rejeitado pelo Congresso 

Nacional, o projeto de lei será enviado diretamente ao 

presidente do Senado Federal para promulgação. 

 

QUESTÃO 25  
  

 

Segundo a Constituição Federal, em caso de relevância e 

urgência, será possível a edição de medida provisória sobre 

matéria relativa  

 

(A) à nacionalidade. 

(B) à cidadania. 

(C) aos partidos políticos. 

(D) ao direito penal. 

(E) ao direito tributário. 
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QUESTÃO 26  
  

 
Acerca das diferentes classes de bens, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) São consideradas como móveis para os efeitos legais as 

energias que tenham valor econômico e direito à 
sucessão aberta. 

(B) Em regra, os negócios jurídicos que dizem respeito ao 
bem principal também abrangem as pertenças. 

(C) Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se 
indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das 
partes. 

(D) Os bens públicos dominicais e os de uso especial são 
inalienáveis, ao menos enquanto conservarem a sua 
qualificação. 

(E) São considerados como benfeitorias todos os 
melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem, 
ainda que sem a intervenção do proprietário, do 
possuidor ou do detentor. 

 

QUESTÃO 27  
  

 
No que se refere à cláusula penal decorrente da inexecução 
da obrigação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A penalidade será reduzida equitativamente pelo juiz 

se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte 
ou se o montante da penalidade for manifestamente 
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade 
do negócio.  

(B) Para exigir a pena convencional, é necessário que o 
credor comprove a existência de prejuízo. 

(C) Sempre que o prejuízo exceder ao previsto na cláusula 
penal, poderá o credor exigir indenização suplementar, 
apresentando documentos que comprovem a extensão 
do prejuízo. 

(D) Como a lei não estabelece limites, é possível que o 
valor da cominação imposta na cláusula penal supere o 
da obrigação principal. 

(E) O fato de a obrigação principal ter sido cumprida em 
parte não autoriza a redução equitativa da penalidade. 

 

QUESTÃO 28  
  

 
Com relação às regras do Código Civil sobre sucessão, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) O direito à sucessão aberta e o quinhão de que 

dispunha o coerdeiro podem ser objeto de cessão por 
escritura pública ou por instrumento particular. 

(B) A aceitação ou a renúncia da herança devem constar 
expressamente de instrumento público ou termo 
judicial. 

(C) Os atos meramente conservatórios e os atos oficiosos, 
como, por exemplo, o funeral do finado, indicam a 
aceitação tácita da herança. 

(D) Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a 
herança, o poder de aceitá-la passará aos herdeiros, a 
menos que se trate de vocação adstrita a uma condição 
suspensiva ainda não verificada. 

(E) Na sucessão testamentária, apenas as pessoas jurídicas 
organizadas sob forma de fundação serão chamadas a 
suceder. 

QUESTÃO 29  
  

 

Quanto à tutela provisória, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em regra, a tutela provisória de urgência, requerida em 

caráter incidental, não conserva sua eficácia durante o 
período de suspensão do processo. 

(B) Se o juiz acolher alegação de decadência ou prescrição 
da pretensão do autor, a parte responderá pelo 
prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar 
à parte adversa. 

(C) Sempre que houver requerimento de tutela provisória, 
o juiz exigirá caução real ou fidejussória para ressarcir 
os danos que a outra parte possa vir a sofrer. 

(D) Como a tutela de urgência possui caráter provisório, 
não poderá ser concedida na sentença.  

(E) A tutela provisória de urgência será concedida apenas 
em caráter incidental. 

 

QUESTÃO 30  
  

 

No que concerne à petição inicial no procedimento comum e 
às hipóteses de improcedência liminar do pedido, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) É possível a cumulação de vários pedidos em um único 

processo, contra o mesmo réu, desde que entre eles 
haja conexão. 

(B) Somente é lícito formular pedido genérico nos casos 
em que o valor da condenação depender de ato que 
deva ser praticado pelo réu. 

(C) O autor poderá, até o saneamento do processo, alterar 
o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 
consentimento do réu. 

(D) A petição inicial será considerada como inepta e 
indeferida pelo juiz nos casos em que se verificar a 
ocorrência de decadência ou de prescrição.  

(E) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz 
julgará liminarmente improcedente o pedido que 
contrariar o enunciado de súmula de tribunal de justiça 
sobre direito local. 

 

QUESTÃO 31  
  

 

A respeito do recurso de apelação, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Da sentença que extingue, sem resolução do mérito, os 

embargos do executado cabe recurso de apelação, que 
será recebido com efeito suspensivo. 

(B) O capítulo da sentença que confirma ou revoga tutela 
provisória é impugnável por agravo de instrumento. 

(C) Quando o tribunal decretar a nulidade de sentença por 
falta de fundamentação e verificar que o processo está 
em condições para imediato julgamento, decidirá logo 
o mérito, sem determinar o retorno dos autos ao juízo 
de primeiro grau. 

(D) As questões de fato não propostas no juízo inferior não 
poderão ser suscitadas na apelação, ainda que a parte 
comprove que deixou de fazê-lo por motivo de força 
maior.  

(E) Em regra, a renúncia ao direito de recorrer depende de 
aceitação da parte contrária. 
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QUESTÃO 32  
  

 

Com relação às limitações ao poder de tributar, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) A imunidade conferida aos templos se estende aos 

cemitérios instituídos por particulares, com finalidade 

lucrativa, pois também se destinam à realização de 

serviços religiosos e funerários. 

(B) A imunidade destinada aos livros, jornais e periódicos 

não deve ser estendida aos livros com suporte em CD 

ou outros meios eletrônicos, por ausência de previsão 

constitucional. 

(C) A imunidade recíproca não se estende às autarquias e 

às fundações instituídas pelo Poder Público, pois se 

trata de benefício constitucional exclusivo da 

Administração Pública. 

(D) O imóvel pertencente a entidades sindicais dos 

trabalhadores, eventualmente alugado a terceiros, 

permanecerá imune ao imposto predial e territorial 

urbano (IPTU) caso o valor dos aluguéis continue 

aplicado nas atividades essenciais da entidade.  

(E) Todas as empresas públicas gozam de imunidade 

tributária recíproca e, por essa razão, não devem pagar 

impostos sobre patrimônio, renda e serviço. 

 

QUESTÃO 33  
  

 

Acerca da extinção do crédito tributário, assinale a  

alternativa correta. 

 

(A) Extingue-se o crédito tributário após o decurso do 

prazo decadencial de dois anos, contados da data de 

sua constituição definitiva. 

(B) É possível consignar judicialmente a importância do 

crédito tributário na hipótese de subordinação do 

recebimento ao cumprimento de uma exigência 

administrativa sem fundamento legal. 

(C) Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorrerá quinze 

dias depois da data do lançamento. 

(D) A dação em pagamento de bens móveis ou imóveis é 

instituto do direito civil acolhido expressamente pelo 

código tributário, como hipótese de extinção do 

crédito tributário. 

(E) A remição e a moratória são hipóteses de extinção do 

crédito tributário. 

QUESTÃO 34  
  

 

Quanto à obrigação tributária, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Enquanto a obrigação principal tem por objeto o 

pagamento de um tributo, a obrigação acessória está 

relacionada ao pagamento de uma penalidade. 

(B) A obrigação tributária principal e a obrigação tributária 

acessória têm natureza patrimonial e envolvem 

sempre uma obrigação de dar. 

(C) Como regra, as convenções particulares, relativas à 

responsabilidade pelo pagamento de tributo, podem 

ser opostas à Fazenda para modificar a definição legal 

do sujeito passivo das obrigações tributárias 

correspondentes. 

(D) As obrigações tributárias acessórias não dependem 

necessariamente da existência de uma obrigação 

principal.  

(E) A capacidade tributária passiva pressupõe a 

capacidade civil das pessoas naturais. 

 

QUESTÃO 35  
  

 

De acordo com a Súmula n.o 331 do TST, assinale a  

alternativa incorreta. 

 

(A) A contratação de trabalhadores por empresa 

interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente 

com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 

temporário.  

(B) Não forma vínculo de emprego com o tomador a 

contratação de serviços de vigilância, de conservação e 

de limpeza, bem como a de serviços especializados 

ligados à atividade-meio do tomador, desde que 

inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta. 

(C) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por 

parte do empregador, implica a responsabilidade 

subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas 

obrigações, desde que haja participado da relação 

processual e conste também do título executivo 

judicial. 

(D) Os entes integrantes da administração pública direta e 

indireta respondem subsidiariamente, especialmente 

na fiscalização do cumprimento das obrigações 

contratuais e legais da prestadora de serviço como 

empregadora. A aludida responsabilidade decorre de 

mero inadimplemento das obrigações trabalhistas 

assumidas pela empresa regularmente contratada. 

(E) A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços 

abrange todas as verbas, decorrentes da condenação, 

referentes ao período da prestação laboral. 
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QUESTÃO 36  
  

 

O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem 

prejuízo do salário, 

 

(A) por até três dias consecutivos, em caso de falecimento 

de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa 

que, declarada em sua carteira de trabalho e 

previdência social, viva sob sua dependência 

econômica e, por até dois dias consecutivos, em 

virtude de casamento. 

(B) por dois dias, em caso de nascimento de filho, no 

decorrer da primeira semana. 

(C) por um dia, a cada dez meses de trabalho, em caso de 

doação voluntária de sangue devidamente 

comprovada. 

(D) nos dias em que estiver comprovadamente realizando 

provas de exame vestibular para ingresso em 

estabelecimento de ensino superior. 

(E) por até três dias, para acompanhar consultas médicas 

e exames complementares durante o período de 

gravidez de sua esposa ou companheira. 

 

QUESTÃO 37  
  

 

Assinale a alternativa correta acerca do aviso prévio. 

 

(A) O horário normal de trabalho do empregado, durante 

o prazo do aviso e se a rescisão tiver sido promovida 

pelo empregador, será reduzido de duas horas diárias, 

sem prejuízo do salário integral.  

(B) O empregador que, durante o prazo do aviso prévio 

dado ao empregado, praticar ato que justifique a 

rescisão imediata do contrato sujeita-se apenas ao 

pagamento da remuneração correspondente ao prazo 

do referido aviso. 

(C) É facultado ao empregador conceder sete dias corridos 

ou a redução de duas horas durante o período de aviso 

prévio. 

(D) O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, 

cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como 

justas para a rescisão, receberá apenas os direitos 

referentes à metade do respectivo prazo. 

(E) Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois 

de expirado o respectivo prazo. Se a parte notificante 

reconsiderar o ato, mesmo antes de seu termo, não 

poderá ocorrer a reconsideração. 

QUESTÃO 38  
  

 

No que se refere ao processo do trabalho em geral, assinale 
a alternativa correta. 
 

(A) Os atos processuais serão públicos, salvo quando o 
interesse social determinar o contrário, e realizar-se-ão 
nos dias úteis, das oito às dezoito horas. 

(B) A penhora não poderá ser realizada em domingo ou 
feriado, mesmo mediante autorização expressa do juiz. 

(C) No exercício da jurisdição trabalhista, as custas 
relativas ao processo de conhecimento incidirão à base 
de 1%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 
quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social. 

(D) Nos dissídios coletivos, é obrigatória aos interessados a 
assistência por advogado. 

(E) Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão 
devidos honorários de sucumbência, fixados entre o 
mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que 
resultar da liquidação da sentença, do proveito 
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, 
do valor atualizado da causa. 

 

QUESTÃO 39  
  

 

No que diz respeito aos trâmites para a execução trabalhista, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Julgar-se-ão em separado os embargos e as 
impugnações à liquidação apresentados pelos credores 
trabalhista e previdenciário. 

(B) Se o executado, procurado duas vezes no espaço  
de 36 horas, não for encontrado, far-se-á a citação por 
edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, 
afixado na sede da junta ou do juízo durante cinco dias. 

(C) O executado que não pagar a importância reclamada 
poderá garantir a execução mediante depósito  
da quantia correspondente, atualizada e acrescida  
das despesas processuais, apresentação de  
seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à 
penhora, observada a ordem preferencial estabelecida 
no Código de Processo Civil. 

(D) A decisão judicial transitada em julgado poderá ser 
levada a protesto e gerar inscrição do nome do 
executado em órgãos de proteção ao crédito ou no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) 
antes de transcorrido o prazo de 45 dias, a contar da 
citação do executado. 

(E) Garantida a execução, terá o executado dez dias para 
apresentar embargos, cabendo igual prazo ao 
exequente para a impugnação. 

 

QUESTÃO 40  
  

 

Assinale a alternativa que apresenta o recurso admissível das 
decisões definitivas e terminativas das varas e dos juízos 
investidos de jurisdição trabalhista. 
 

(A) agravo de petição  
(B) recurso extraordinário 
(C) recurso especial 
(D) recurso de revista 
(E) recurso ordinário 
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