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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.  
 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. 
 O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente 

poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 
 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. 

 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 

 
ASSISTENTE JURÍDICO – TIPO B 

 Ao receber este caderno, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 
 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  
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CARGO: ASSISTENTE JURÍDICO – TIPO B 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 

Quem quer viver para sempre? 
 

 Eu já deveria estar morto. Ou a caminho de. Para alguns leitores, nunca uma frase soou tão verdadeira. Mas eu falo da história, 
não de afetos. Se tivesse nascido em Portugal, cem anos atrás, já haveria lápide e caixão. Dá para acreditar que, em inícios do século 
XX, a esperança média de vida para os homens portugueses rondasse os 35-40 anos? Hoje, andará pelos oitenta. O que significa que, 
com sorte e algum bom humor do Altíssimo, eu estou apenas a meio da viagem. Se juntarmos os progressos da medicina no futuro 
próximo, é possível que a viagem seja alargada mais um pouco. Cem anos, cento e tal. Nada mau. 
 Um artigo recente da Nature, aliás, promete revoluções para a minha pobre carcaça. O segredo está no hipotálamo cerebral e 
numa proteína do dito cujo que regula o envelhecimento humano. Não entro em pormenores, até porque eu próprio não os entendo. Mas 
eis o negócio: se a proteína é estimulada, os ratinhos morrem mais depressa. Se a proteína é inibida, acontece o inverso. Falamos de 
ratos, por enquanto, o que significa que a descoberta só terá aplicação imediata entre a classe política. Mas o leitor entende onde quero 
chegar. 
 E eu quero chegar à maior promessa de todas: o dia em que seremos finalmente imortais. Na história da cultura ocidental, esse 
dia pode estar no passado distante (ler Hesíodo, ler a Bíblia). Ou pode estar no futuro, como garantem os “trans-humanistas”. Falo de 
uma corrente bioética perfeitamente respeitável que se dedica a essa causa: o destino da humanidade não está em morrer aos cem. Está 
em viver indefinidamente depois dos cem, através dos avanços da tecnologia. Porque só a tecnologia permitirá aos homens suplantar a 
sua infantil condição mortal. O nosso corpo é apenas a primeira casca de todas as cascas que estarão por vir. E quem não gostaria de 
viver para sempre? 
 Curiosamente, há quem não queira. O filósofo Roger Scruton, em ensaio recente, dedica um capítulo específico aos trans-
humanistas. O livro intitula-se The Uses of Pessimism and the Dangers of False Hope. Segundo sei, será publicado no Brasil em breve. 
Recomendo. Primeiro, porque é uma súmula perfeita do pensamento de Scruton, escrito com elegância habitual do autor. Mas sobretudo 
porque é a mais brilhante refutação do pensamento utópico, e em particular do pensamento utópico trans-humanista de autores como 
Ray Kurzweil ou Max More, que me lembro de ter lido. Isso se deve, em grande parte, ao fato corajoso de Scruton ter sido capaz de virar 
o debate do avesso e perguntar: por que motivo a doença e a morte devem ser vistas como males intoleráveis que devemos erradicar? 
Não será possível olhar para eles como bens necessários? 
 Certo, certo: ninguém ama a doença e, tirando casos extremos, ninguém deseja morrer. Mas sem a doença e a morte, a vida 
não teria qualquer valor em si mesma. Os projetos que fazemos; as viagens com que sonhamos; os amores que temos, perdemos, 
procuramos; e até a descendência que deixamos – tudo isso parte da mesma premissa: o fato singelo de não termos todo o tempo do 
mundo. Vivemos, escolhemos, amamos – porque temos urgência em viver, escolher e amar. Se retirarmos a urgência da equação, 
podemos ainda viver eternamente. Mas viveremos uma eternidade de tédio em que nada tem sentido porque nada precisa ter sentido. 
Sem importância do efêmero, nada se torna importante.  

Os trans-humanistas sonham com um mundo pós-humano. É provável que esse mundo seja possível no futuro, quando a técnica 
suplantar a nossa casca primitiva. Mas esse mundo, até pela sua própria definição, será um filme diferente. Não será um filme para seres 
humanos tal como os conhecemos e reconhecemos. 

Viver até os cem? Agradeço. Cento e vinte também serve. Mas se me dissessem hoje mesmo que o meu futuro duraria uma 
eternidade, eu seria o primeiro a pular da janela sem hesitar. 

COUTINHO, João Pereira. Vamos ao que interessa: cem crônicas da era da brutalidade. São Paulo: Três Estrelas, 2015. 
 
 

1. A respeito do trecho “E eu quero chegar à maior promessa de 
todas...”, a crase empregada poderá ser mantida caso o verbo 
em destaque seja substituído por 

 

A) ensinar. 
B) informar. 
C) obedecer. 
D) planejar.  

 

 

2. No trecho “Isso se deve, em grande parte, ao fato corajoso de 
Scruton ter sido capaz...”, a ocorrência da crase dar-se-ia caso 
 

A) “ao” fosse substituído por “a”. 
B) “fato” fosse substituído por “assistências”. 
C) “corajoso” fosse substituído por “primordial”. 
D) “fato corajoso” fosse substituído por “ação corajosa”. 

 

 

3. De acordo com o autor do TEXTO I, 
 

A) a doença e a morte nos fazem perseguir nossos projetos, 
nossos sonhos, pois tememos não termos uma outra 
oportunidade. 

B) mesmo com o progresso da medicina, dificilmente 
conseguiremos aumentar nossa expectativa de vida. 

C) o que nos faz seres humanos é o nosso desejo incessante pela 
eternidade, procurando sempre levar uma vida saudável e 
plena. 

D) todos querem viver para sempre, mas não querem adoecer, 
por isso se preocupam tanto com a saúde mental e física. 
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4. O uso do travessão na passagem “Vivemos, escolhemos, 
amamos – porque temos urgência em viver, escolher e amar” 
é justificado, pois 
 

A) indica a mudança de interlocutor. 
B) assinala inflexões de natureza emocional. 
C) anuncia uma citação que será apresentada posteriormente. 
D) realça uma síntese do que se vinha dizendo anteriormente. 
 
 

5. Assinale a alternativa em que o termo destacado não funciona 
como adjetivo. 
 

A) “... o destino da humanidade não está em morrer aos cem”. 
B) “Mas eu falo da história, não de afetos”. 
C) “Na história da cultura ocidental, esse dia pode estar no 

passado distante...” 
D) “Se juntarmos os progressos da medicina no futuro 

próximo...” 
 
 

6. Observe o seguinte trecho: “...por que motivo a doença e a 
morte devem ser vistas como males intoleráveis que devemos 
erradicar?” 
 

Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado possui a 
mesma classificação morfológica da palavra destacada no 
trecho acima. 

 

A) “...e numa proteína do dito cujo que regula o envelhecimento 
humano”. 

B) “Dá para acreditar que, em inícios do século XX, a esperança 
média de vida...” 

C) “É provável que esse mundo seja possível no futuro...”. 
D) “Mas se me dissessem hoje mesmo que o meu futuro duraria 

uma eternidade...” 
 

 

7. “Um artigo recente da Nature, aliás, promete revoluções para 
a minha pobre carcaça”. 
 

Transpondo-se o trecho acima para a voz passiva, a forma 
verbal resultante será 

 

A) foram prometidas. 
B) são prometidas. 
C) serão prometidas. 
D) teriam sido prometidas. 
 
 

8. Leia os seguintes trechos: 
 

I. “Segundo sei, será publicado no Brasil em breve”. 
II. “...porque é a mais brilhante refutação do pensamento 

utópico...” 
III. “...podemos ainda viver eternamente”. 

As expressões destacadas trazem ao contexto, correta e 
respectivamente, as ideias de 

 
 

A) afirmação, intensidade e intensidade. 
B) modo, modo e tempo. 
C) tempo, intensidade e tempo. 
D) tempo, intensidade e lugar. 

9. Leia as assertivas a seguir: 
 

I. “...já haveria lápide e caixão”. Nessa oração, o termo em 
destaque é acentuado por seguir a regra das proparoxítonas. 

II. Nos trechos “é possível que a viagem seja alargada mais um 
pouco” e “Mas eis o negócio...”, os vocábulos destacados são 
acentuados por seguir a mesma regra. 

III. Em “será um filme diferente”, o termo em destaque é 
acentuado por se tratar de uma palavra oxítona terminada em 
“a”. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

 
 

10. A vírgula no trecho “Um artigo recente da Nature, aliás, 
promete revoluções para a minha pobre carcaça” é empregada 
para isolar 
 

A) a oração intercalada. 
B) a oração reduzida de infinitivo. 
C) o adjunto adverbial antecipado. 
D) o elemento meramente explicativo. 

 

 
TEXTO II 

 

 
Disponível em: http://www.tudojuntoemisturado.info/2017/01/tirinhas-armandinho.html. 

 

11. No segundo quadrinho, a palavra “tatuíras” é acentuada, pois 
 

A) há o “i”, sozinho na sílaba tônica do hiato. 
B) trata-se de uma paroxítona terminada em S. 
C) há a presença de um ditongo aberto. 
D) trata-se de uma proparoxítona. 
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TEXTO III 
 

Seu pai a trazia às vezes, aos domingos, quando vinha 
cumprir o piedoso dever de amizade, visitando Quaresma. Há 
quanto tempo estava ele ali? Ela não se lembrava ao certo; 
uns três ou quatro meses, se tanto. 

Só o nome da casa metia medo. O hospício! É assim 
como uma sepultura em vida, um semi-enterramento, 
enterramento do espírito, da razão condutora, de cuja 
ausência os corpos raramente se ressentem. 

A saúde não depende dela e há muitos que parecem até 
adquirir mais força de vida, prolongar a existência, quando ela 
se evola não se sabe por que orifício do corpo e para onde. 
Com que terror, uma espécie de pavor de coisa sobrenatural, 
espanto de inimigo invisível e onipresente, não ouvia a gente 
pobre referir-se ao estabelecimento da Praia das Saudades! 
Antes uma boa morte, diziam. 

No primeiro aspecto, não se compreendia bem esse 
pasmo, esse espanto, esse terror do povo por aquela casa 
imensa, severa e grave, meio hospital, meio prisão, com seu 
alto gradil, suas janelas gradeadas, a se estender por uns 
centos de metros, em face do mar imenso e verde, lá na 
entrada da baía, na Praia das Saudades. Entrava-se, viam-se 
uns homens calmos, pensativos, meditabundos, como monges 
em recolhimento e prece. 

De resto, com aquela entrada silenciosa, clara e 
respeitável, perdia-se logo a ideia popular da loucura; o 
escarcéu, os trejeitos, as fúrias, o entrechoque de tolices ditas 
aqui e ali. 

Não havia nada disso; era uma calma, um silêncio, uma 
ordem perfeitamente naturais. No fim, porém, quando se 
examinavam bem, na sala das visitas, aquelas faces 
transtornadas, aqueles ares aparvalhados, alguns idiotas e 
sem expressão, outros como alheados e mergulhados em um 
sonho íntimo sem fim, e via-se também a excitação de uns, 
mais viva em face à atonia de outros, é que se sentia bem o 
horror da loucura, o angustioso mistério que ela encerra, feito 
não sei de que inexplicável fuga do espírito daquilo que se 
supõe o real, para se apossar e viver das aparências das 
coisas ou de outras aparências das mesmas. 

Quem uma vez esteve diante deste enigma indecifrável 
da nossa própria natureza, fica amedrontado, sentindo que o 
gérmen daquilo está depositado em nós e que por qualquer 
coisa ele nos invade, nos toma, nos esmaga e nos sepulta 
numa desesperadora compreensão inversa e absurda de nós 
mesmos, dos outros e do mundo. Cada louco traz em si o seu 
mundo e para ele não há mais semelhantes: o que foi antes da 
loucura é outro muito outro do que ele vem a ser após. 

 
 

12. O vocábulo em destaque na frase “aqueles ares 
aparvalhados” tem o sentido de 
 

A) adormecidos. 
B) inúteis. 
C) lúcidos. 
D) tolos. 

 
 
 

13. Em “No fim, porém, quando se examinavam bem, na sala das 
visitas, aquelas faces transtornadas...”, o termo em destaque 
pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por 
 

A) conquanto 
B) por conseguinte. 
C) porquanto. 
D) todavia. 

 
 

14. No trecho “Não havia nada disso...”, o termo em destaque 
refere-se 
 

A) à entrada silenciosa. 
B) a monges em recolhimento. 
C) a tolices ditas aqui e ali. 
D) à ordem natural. 

 
 

15. A forma verbal em destaque no trecho “Há quanto tempo 
estava ele ali?” exprime uma ação 
 

A) passada habitual. 
B) incerta sobre fatos atuais. 
C) que se produziu no passado. 
D) que ocorreu antes de outra ação passada. 

 
 

16. Na oração “Não havia nada disso...” o verbo em destaque é 
classificado como impessoal. Assinale a alternativa em que o 
verbo haver não é classificado como impessoal. 

 

A) A enfermeira tinha adoecido havia quinze dias. 
B) Durante a discussão, a cliente que se houvesse com o 

gerente da loja. 
C) Deve haver muitas diferenças entre as mercadorias 

adquiridas. 
D) Há trovoadas e muita chuva por toda a parte. 

 
 

17. Na oração “...não se sabe por que orifício do corpo e para 
onde”, os termos sublinhados possuem sua grafia justificada 
pelo mesmo motivo que em 
 

A) Por que a casa lhe metia tanto medo? 
B) Não sei por que não o podemos visitar diariamente. 
C) A visão estigmatizada da doença mental é o motivo por que 

muitos lutam. 
D) Perguntei por que frequentemente os funcionários se 

atrasam. 
 

 

18. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente. 
 

A) abençoo, heróico, ultrassom 
B) água-de-coco, antes de ontem, feiúra 
C) anti-inflacionário, fim de semana, leão-marinho 
D) minissaia, auto-escola, co-seno 
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19. Em “Seu pai a trazia às vezes, aos domingos, quando vinha 
cumprir o piedoso dever de amizade, visitando Quaresma”, o 
pronome oblíquo em destaque está empregado corretamente, 
conforme às regras de colocação pronominal. Assinale a 
alternativa em que essa regra não é obedecida. 
 

A) Ambos se sentiam felizes com a visita. 
B) Que mal podia-me fazer esse senhor? 
C) Nunca o vi tão sereno e calmo como agora. 
D) Quero apenas preveni-lo contra os abusos das autoridades. 
 
 

20. No trecho “...há muitos que parecem até adquirir mais força de 
vida”, é obedecida a regra de concordância verbal. Assinale a 
alternativa em que a regras de concordância verbal também 
são empregadas corretamente. 
 

A) Eu sou aquele que veio para apaziguar os ânimos.  
B) Mais de uma noiva quiseram trocar seus vestidos 
C) Quem teria sido meus pais biológicos? 
D) Restava cerca de duzentas pessoas esperando por 

atendimento. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

21. Alguns documentos escritos em editores de texto, tais como 
livros, relatórios oficiais de pesquisa, balanços, pesquisas de 
mercado, teses, dissertações etc., necessitam de um sumário, 
para informar a paginação e organizar as seções do texto. 
Sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente o 
caminho para a criação de um sumário no Word. 
 

A) Abrir a aba “Layout da Página” >> Clicar em “Sumário”. 
B) Abrir a aba “Correspondência” >> Clicar em “Adicionar Texto”.  
C) Abrir a aba “Inserir” >> Clicar em “Inserir Sumário”. 
D) Abrir a aba “Referências” >> Clicar em “Sumário”. 
 

 

22. A respeito dos dispositivos de armazenamento do tipo 
magnético, atribua V para as assertivas verdadeiras e F para 
as assertivas falsas:  
 

(     ) São equivalentes aos tipos ópticos de 
armazenamento, portanto, os substituem. 

(     )  Cartões de memória estão inclusos em meios 
magnéticos de armazenamento. 

(     )  O único tipo de dispositivo de armazenamento que 
não pode ser entendido como magnético são os 
Discos Rígidos (HDs). 

(     )  HDs e Disquetes são dispositivos eletrônicos de 
armazenamento. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, no 
sentido de cima para baixo. 
 

A) V, V, F, V. 
B) F, F, F, F. 
C) V, V, V, F. 
D) F, V, V, F. 
 

23. O estilo dos textos enviados por meio de correio eletrônico é 
customizável, isto é, os programas oferecem condições 
operacionais de modificação de estilos, tamanho de fonte, 
formatação etc. Geralmente, essas ferramentas de edição do 
corpo do texto do e-mail estão disponíveis 
 

A) no menu de Destinatário. 
B) na barra “Assunto”. 
C) próximo à Caixa de Diálogo. 
D) na barra “Para”. 

 
 

24. As múltiplas tarefas desempenhadas no mercado de trabalho 
atualmente necessitam que os microcomputadores estejam 
equipados com dispositivos externos, como os periféricos de 
entrada e saída. Com base nisso, estabeleça a relação correta 
entre os tipos de periféricos a seguir com suas respectivas 
funções: 

 

A touchpad 
B trackball 
C webcam 
D monitor 

 

(   ) periférico de entrada, utilizado para entrada de dados 
de vídeo em gravação 

(   ) periférico de entrada, como substituto do mouse para 
acessibilidade 

(   ) periférico de entrada, como alternativa ao mouse 
(   ) periférico de saída, para geração de imagem 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, no 
sentido de cima para baixo. 
 

A) B, C, D, A 
B) A, B, D, C 
C) C, B, A, D 
D) D, C, B, A 

 
 

25. O Microsoft Word 2013 permite fazer uma busca por termos 
presentes em texto, para que possam ser consultados ou 
editados. Assinale a alternativa que indica o caminho correto 
para utilizar essa função.  
 

A) Aba “Página Inicial >> Selecionar ícone “Localizar” >> Digitar 
o termo na barra “Navegação”. 

B) Aba “Referências>> Selecionar ícone “Selecionar” >> Digitar o 
termo na barra “Navegação”. 

C) Aba “Layout da Página >> Selecionar ícone “Localizar” >> 
Digitar o termo na barra “Revisão”. 

D) Aba “Referências >> Selecionar ícone “Substituir” >> Digitar o 
termo na barra “Navegação”. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

26. Sabendo que o dia 08/02/2020 foi um sábado, é correto afirmar 
que o dia 24/12/2020 foi uma 
 

A) quinta-feira. 
B) quarta-feira. 
C) terça-feira. 
D) segunda-feira. 
 

 

27. Em um ônibus, um estudante de Matemática recebeu um 
bilhete de um estranho com a frase “descubra-me u, y, v, 2y”. 
Não encontrava sentido nessas letras, até imaginar que 
poderiam representar os quatro primeiros termos de uma P.A. 
Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a média 
aritmética de “u” e “v”  

 
A)  

B)  

C)  

D) 1 
 

 

28. O cone é um sólido geométrico obtido pela rotação de um 
triângulo. Com base na figura a seguir, é correto deduzir que 
a fórmula do seu volume (𝑉) é dada por  

 
A) 𝑉 = 𝜋𝑟 ℎ 

B) 𝑉 = 𝜋𝑟 ℎ 

C) 𝑉 = 𝜋𝑟 𝑔 

D) 𝑉 = 𝜋𝑟 𝑔 

 
 
 
 
 

29. É correto afirmar que a “Regra de Cramer” é um método 
utilizado para 

 

A) desenvolver operação com conjuntos. 
B) determinar o volume de um cone utilizando uma esfera. 
C) determinar o resultado de uma progressão geométrica infinita. 
D) solucionar sistemas lineares.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Em comemoração ao feriado do dia sete de setembro, um 
professor de matemática deve sortear 1 garoto e 1 garota entre 
os 35 alunos da sala de aula para a solenidade de 
hasteamento da bandeira no pátio da escola. Sabendo que na 
sala de aula 14 alunos são garotos, qual o mínimo de vezes 
que o professor deve realizar o sorteio para garantir com 
certeza que será selecionado 1 garoto e 1 garota? 

  
A) 24. 
B) 12. 
C) 25. 
D) 22. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31. A Lei 9.784/1999 estabeleceu normas básicas sobre o 
processo administrativo no âmbito da administração federal 
direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos 
dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da 
Administração. Sobre o tema, é correto afirmar que 

 

A) quando solicitar vista dos autos, é dever do administrado se 
fazer representado por advogado. 

B) é vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento 
de documentos, devendo o servidor orientar o interessado 
quanto ao suprimento de eventuais falhas. 

C) o administrado deve agir de modo leal e temerário na 
exposição dos fatos. 

D) são plenamente capazes, para fins de processo administrativo, 
os maiores de dezesseis anos. 

 
 

32. Analise as afirmativas a seguir sobre os Conselhos de 
Medicina: 
 

I. É atribuição dos Conselhos Regionais de Medicina, dentre 
outras, conhecer, apreciar e decidir os assuntos atinentes à 
ética profissional, impondo as penalidades que couberem. 

II. Os Conselhos Regionais de Medicina poderão ser compostos 
por até 28 (vinte e oito) conselheiros titulares, a depender do 
número de médicos inscritos. 

III. Enquanto o Conselho Federal de Medicina é considerado uma 
autarquia pública, os Conselhos Regionais de Medicina fazem 
parte da Administração Pública Direta dos Estados e do 
Distrito Federal, integrando a estrutura das respectivas 
Secretarias de Saúde. 

 

É correto o que se afirma 
 

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

33. Sobre a doação e o transplante de órgãos e tecidos, assinale 
a alternativa correta. 

 

A) O médico pertencente à equipe de transplante deve participar 
obrigatoriamente do processo de diagnóstico da morte ou da 
decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida 
do possível doador. 

B) 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. 

C) Em casos emergenciais, o médico pode participar diretamente 
da comercialização de tecidos humanos.  

D) O médico jamais pode ser responsabilizado pelo transplante 
de órgãos, já que se trata de procedimento gratuito para o 
doador e para o receptor. 

 
 

34. Analise as afirmativas a seguir sobre o Código de Ética Médica 
(Resolução CFM 2.217/2018): 
 

I. Compete ao médico aprimorar continuamente seus 
conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em 
benefício do paciente e da sociedade. 

II. O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros 
com objetivos de lucro.  

III. O médico não pode participar, direta ou indiretamente, da 
execução de pena de morte. 

 

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. 

 
 

35. A Constituição da República Federativa do Brasil elencou 
diversos direitos e garantias fundamentais, assegurando aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. Sobre o tema, é correto afirmar que 

 

A) deverá ser concedida a extradição do estrangeiro por crime 
político.  

B) não será concedida a extradição de estrangeiro por crime de 
opinião. 

C) o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em razão da 
prática de crime de opinião. 

D) o português residente no Brasil deverá ser extraditado em 
razão da prática de crime de opinião. 

 
 

36. Analise as afirmativas a seguir sobre as funções essenciais à 
Justiça: 
 

I. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis. 

II. O Procurador-Geral da República é escolhido pelo Presidente 
da República dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e 
menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada.  

III. À Advocacia-Geral da União é assegurada autonomia 
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) em nenhuma das afirmativas. 
B) apenas em I. 
C) apenas em I e II. 
D) apenas em II e III. 
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37. Acerca das atribuições e responsabilidades do Presidente da 
República, assinale a alternativa correta. 

 

A) O Presidente ficará suspenso de suas funções, nos crimes de 
responsabilidade, após a instauração do processo pela 
Câmara dos Deputados. 

B) Não compete ao Presidente da República executar a 
intervenção federal. 

C) Compete privativamente ao Presidente da República prover e 
extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. 

D) Nas infrações penais comuns e nos crimes de 
responsabilidade, o Presidente da República não estará 
sujeito a prisão enquanto não sobrevier sentença condenatória 
do Senado Federal. 

 
 

38. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que 
as Comissões Parlamentares de Inquérito serão criadas 

 

A) pelo Congresso Nacional, mediante requerimento de um terço 
de seus membros, para a apuração de fato determinado, 
sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público e 
ao Tribunal de Contas da União, para que promovam a 
responsabilidade civil e criminal dos infratores. 

B) pela Câmara dos Deputados, mediante requerimento de um 
quinto de seus membros, para a apuração de fato determinado 
e sem prazo certo, sendo suas conclusões encaminhadas ao 
Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União, para que 
promovam a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

C) pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 
conjunto, mediante requerimento da maioria relativa de seus 
membros, para a apuração de fato determinado e por prazo 
certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 
Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil 
ou criminal dos infratores. 

D) pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em 
conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um 
terço de seus membros, para a apuração de fato determinado 
e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

 
 
 

39. À luz da Lei 8.666/1993, assinale a alternativa que trata 
corretamente da execução direta nas licitações públicas. 

 

A) Somente deve ser contratada por meio de concorrência 
pública. 

B) Pode ser contratada no regime de empreitada por preço global 
ou empreitada por preço unitário. 

C) É feita na modalidade de licitação chamada tarefa. 
D) É feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos 

próprios meios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Acerca da improbidade na gestão pública, analise as 
afirmativas a seguir: 

 

I. A prática de atos de improbidade administrativa está 
diretamente associada à hierarquia dos agentes públicos, os 
quais não respondem por tais atos quando não possuírem 
poder decisório ou quando ocuparem o baixo escalão da 
estrutura governamental. 

II. No caso de enriquecimento ilícito, além do agente público, o 
terceiro beneficiário também perderá os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 

III. Constitui ato de improbidade administrativa, por exemplo, uma 
ação ou omissão do agente público que viole gravemente os 
deveres de honestidade e lealdade às instituições. 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


