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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

Texto para os itens de 1 a 18. 
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A 4.a Revolução Industrial está em pleno percurso e transformando, de forma exponencial, a maneira como as 

pessoas compram, interagem, trabalham etc. Com essas mudanças no comportamento das pessoas, a forma de liderar 

uma equipe e atender às expectativas da organização está diferente e já é chamada de gestão 4.0, modelo associado a um 

modo de administração mais flexível, interativo e humano. As soft skills, como empatia, criatividade e pensamento crítico, 

são necessárias para esse novo estilo de gerenciamento. Compreender a cultura e valores da organização, além de 

associá-los aos resultados que possam ser alcançados e claramente evidenciados, também são funções do gestor 4.0. 

Esse modelo de gestão substitui a velha premissa de hierarquias, processos e rotinas que geram uma linha de 

montagem para produtos em série. A gestão 4.0 envolve a necessidade de compreender a importância do modelo para a 

organização e o desenvolvimento do próprio gestor e também requer uma leitura clara a respeito da percepção dos valores 

organizacionais. O líder fica com o papel de extrair o máximo desses valores e gerenciar um ambiente produtivo e eficiente. 

“É possível planejar o processo de transformação, que significa gerir expectativas ao mesmo tempo em que o 

gestor promove uma mudança evidenciando os resultados do próprio processo”, afirma Júlio Araújo, professor de Gestão 

Estratégica de Negócios da HSM University. 

Além disso, o gestor precisa, antes de tudo, estar disposto a estudar, modificar a mentalidade como líder e 

reaprender métodos de gestão. “Estar aberto a ter menos controle sobre tudo, saber delegar e confiar na capacidade da 

sua equipe, ao ponto inclusive de um dia se tornar dispensável para a operação do negócio”, revela Tallis Gomes, CEO e 

fundador da Singu e autor do best-seller Nada Easy. 

De acordo com Bruno Nardon, fundador da Rappi Brasil, o processo do novo líder está em saber trabalhar com 

pessoas: “O segredo é trabalhar com as pessoas certas, com capacidade analítica e pensamento lógico, entender o que é 

capaz de produzir com elas e alinhar as expectativas”. O empreendedor e investidor revela que o papel do líder agora está 

em conduzir da melhor forma o procedimento: pessoas, processos e sistemas. “Contratar pessoas certas, ensiná-las a se 

comunicar, ensinar as metodologias e depois criar sistemas e testá-los”, afirma. 

Na sociedade, a gestão de competências envolve a gestão de equipes. Segundo Júlio Araújo, a liderança vai muito 

além da percepção de um estilo pessoal de gestão, mas há uma percepção estratégica dessa competência para a promoção 

de sinergia entre times e alinhamento das diversas expectativas pessoais em relação às expectativas organizacionais. 

De acordo com o professor da HSM University, a gestão 4.0 está diretamente relacionada à necessidade de uma 

mudança cultural importante em relação ao modelo tradicional de gestão organizacional: “Isso não se resume 

simplesmente a uma percepção da seleção de ferramentas de gestão e de sua viabilidade, e sim requer o entendimento 

das novas relações de mercado e a utilização de ferramentas, técnicas, recursos e competências necessárias para que o 

gestor possa desenvolver qualitativamente as suas atividades nesse novo cenário desafiador”. 

Gabriel Dias. Gestão 4.0: o estilo de administração de grandes empresas. Internet: <digitalks.com.br> (com adaptações). 

 _______________________________________________________________________________________________________________ 

Em relação ao texto e às ideias nele expressas, julgue os itens 
de 1 a 4. 

1 O texto, estruturado em forma dissertativa, consiste em 
uma crítica ao modelo tradicional de gestão, centrado na 
produtividade e na eficiência. 

2 Entende-se da leitura do texto que a descentralização do 
poder e a delegação de responsabilidades estão entre as 
ações que caracterizam o modelo de gestão 4.0. 

3 De acordo com um dos profissionais citados no texto, o 
cenário desafiador da 4.a Revolução Industrial requer 
principalmente líderes autocráticos e competentes, que 
saibam desenvolver ferramentas viáveis de gestão. 

4 Depreende-se das ideias expressas no texto que, na era 
4.0, a disposição do gestor em se capacitar em novas 
metodologias de gestão permite-lhe reafirmar a 
imprescindibilidade de sua presença na condução e na 
operação do negócio. 

Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, no cartão-resposta, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue 
o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A marcação de acordo com o gabarito valerá + 1,00 (um ponto positivo). A marcação em desacordo com o gabarito valerá
- 1,00 (um ponto negativo).  A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos receberão pontuação 0,00. Para as 
devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.
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Julgue os itens de 5 a 11, relativos a aspectos linguísticos do 

texto. 

 

5 Na linha 3, o emprego do sinal indicativo de crase em “às 

expectativas” justifica-se pela regência do verbo 

“atender” e pela presença do artigo definido que 

determina “expectativas”. 

6 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso o 

termo “necessárias” (linha 5) estivesse flexionado no 

masculino plural, dada a possibilidade prevista na 

gramática normativa de concordância do adjetivo com a 

expressão mais próxima – “como empatia, criatividade e 

pensamento crítico” (linha 4) –, que contém um 

substantivo masculino. 

7 Dados os sentidos e as relações coesivas do texto, é 

correto afirmar que, em “associá-los” (linha 6), “-los” 

retoma, por coesão, o termo mais próximo “valores”, 

visto que, no segmento “Compreender a cultura e 

valores da organização” (linha 5), somente esse termo 

está associado à “organização” – “valores da 

organização”. 

8 Na linha 6, caso o segmento “que possam ser” fosse 

suprimido do período, não haveria prejuízo da correção 

gramatical, mas o sentido original do texto seria 

alterado. 

9 Na oração “e também requer uma leitura  

clara a respeito da percepção dos valores 

organizacionais” (linhas 9 e 10), o sujeito gramatical 

reconhecido na forma verbal “requer” remete-se, 

semanticamente, nas relações coesivas do texto, a “A 

gestão 4.0” (linha 8). 

10 A flexão verbal na terceira pessoa do singular em “É 

possível” (linha 11) justifica-se por ser indeterminado o 

sujeito da oração. 

11 A supressão da vírgula empregada após  

“transformação” (linha 11) não prejudicaria a correção 

gramatical, mas alteraria o sentido original do texto. 

 _____________________________________________________  

Acerca da correção gramatical e da coerência das 

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 

do texto, julgue os itens de 12 a 15. 

 

12 “no comportamento das pessoas” (linha 2) por 

comportamentais 

13 “compreender a” (linha 8) por compreensão da 

14 “antes de tudo” (linha 14) por primeiramente 

15 “e sim” (linha 28) por mas 

No que se refere à ortografia oficial, à correção gramatical e 
à coerência das ideias do texto, julgue os itens de 16 a 18, que 
consistem em propostas de reescrita para os trechos 
destacados. 
 
16 “ao ponto inclusive de um dia” (linha 16): ao ponto de, 

inclusive, um dia 
17 “Na sociedade, a gestão de competências envolve a 

gestão de equipes.” (linha 23): Contudo, na sociedade, 
gestão de competências pressupõe gestão de equipes. 

18 “para que o gestor possa desenvolver qualitativamente 
as suas atividades nesse novo cenário desafiador” (linhas 
29 e 30): afim de que o gestor desenvolva, de forma 
qualitativa as suas atividades, nesse novo cenário 
desafiante. 

 _____________________________________________________  
Julgue os itens 19 e 20, considerando a correção gramatical 
dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 
correspondência oficial. 
 
19 Encaminhamos para apreciação dessa Comissão de 

Planejamento Estratégico, o resultado dos estudos 
realizados para a elaboração do planejamento 
organizacional desta autarquia juntamente com os 
programas e projetos relacionados à este, visando 
melhoria dos processos em andamento. 

20 Ressalte-se que findo os estudos de racionalização e 
controle do desempenho organizacional, será 
implementado os modelos de avaliação solicitada na 
reunião do Conselho que realizou-se na semana 
anterior, não sendo possível prorrogação do prazo. 

 _____________________________________________________  
Certo dia, estudando a duração do ano em 

diferentes planetas, um estudante de astronomia percebeu 
que 3 anos em Mercúrio têm 39 dias a mais que 1 ano em 
Vênus. Por outro lado, 2 anos e meio em Júpiter equivalem a 
70 dias a mais que 1 ano em Saturno. Além disso, em 122 anos 
de Mercúrio, há 24 dias a menos que o ano em Saturno.  
Sabe-se que o ano em Júpiter tem 4.332 dias.  
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens de 21 a 23. 
 
21 O ano em Vênus possui 265 dias. 
22 O ano em Mercúrio é mais de 2% do ano de Júpiter. 
23 O número de dias por ano de todos os planetas somados 

é igual a 15.405. 
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Em uma equipe de competição de jiu-jitsu, há 
6 faixas brancas, 1 faixa azul, 4 faixas roxa, 2 faixas marrons e 
1 faixa preta. 

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens 
de 24 a 27. 

24 Há exatamente 91 modos de se dividir esses 
competidores em 7 duplas. 

25 Pelo menos 2 desses competidores fazem aniversário no 
mesmo mês. 

26 Suponha-se que um competidor tenha sido selecionado 
ao acaso. Nesse caso, sabendo-se que ele não é faixa 
branca, a probabilidade de ele ser faixa preta é de 6,25%. 

27 Há exatamente 480 modos de se dispor os competidores 
faixas brancas em fila, sem que 2 determinados faixas 
brancas fiquem juntos. 

 _____________________________________________________  
Julgue os itens de 28 a 30. 

28 O volume de um cubo que tem 12 centímetros de aresta 
é igual a 1,728 litro. 

29 O volume de uma esfera é sempre um número irracional. 
30 A proposição composta “Se o Brasil é um país da Europa, 

então a Argentina é um país da Ásia” é falsa. 

Nos itens 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. 

Acerca dos tipos de computadores, do Microsoft Word 2013 
e do sistema operacional Windows 8.1, julgue os itens 
de 31 a 35. 

31 Os mainframes são computadores de pequeno porte, 
mas com alta capacidade de processamento, pois eles 
têm como função principal a de processar apenas a 
principal instrução do programa. 

32 A característica marcante de um supercomputador é 
que, nele, os dados são transmitidos entre as partes 
componentes do supercomputador a velocidades 
superiores à velocidade da luz. 

33 No Word 2013, por meio da opção 

 , disponível ao se clicar, 
com o botão direito do mouse, sobre uma célula de uma 
tabela, é perfeitamente possível centralizar o texto 
desta célula, desde que executados os procedimentos 
correspondentes. 

34 O recurso Mesclar células do Word 2013 permite ao 
usuário combinar duas ou mais células na mesma linha 
ou uma coluna em uma única célula. 

35 O recurso de ocultar automaticamente a barra de tarefas 
do Windows 8.1, quando ativado, permite torná-la 
invisível quando o usuário estiver utilizando um 
aplicativo. 

A respeito do programa de navegação Google Chrome, em 
sua versão mais atual, dos conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e pastas e dos aplicativos para 
segurança da informação, julgue os itens de 36 a 40. 

36 Por meio de determinadas configurações no Google 
Chrome, é possível fazer com que ele abra páginas da 
web mais rapidamente. 

37 O Chrome possui o recurso de sincronização, que 
permite ao usuário salvar informações de seu 
computador na sua conta do Google. 

38 A remoção de uma pasta no sistema operacional 
Windows é diferente da remoção de um arquivo, pois 
quando uma pasta é deletada, obrigatoriamente, ela é 
enviada para a Lixeira, enquanto um arquivo pode ser 
removido diretamente, ou seja, sem ir para a Lixeira. 

39 Nos sistemas Windows, a única forma de impedir que 
outras pessoas vejam um determinado arquivo no 
computador é ocultando-o. 

40 A função do firewall é permitir que somente 
computadores conhecidos troquem informações entre 
si. Por ser uma ferramenta limitada, ele não é capaz de 
restringir o acesso a determinados recursos, mesmo 
existindo uma “relação de confiança” entre os 
computadores. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 
 

Com relação à ética na função e no setor público, julgue os 

itens de 41 a 43. 

 

41 Independentemente da natureza do ato administrativo, 

a publicidade constitui requisito de eficácia e 

moralidade, ensejando sua omissão um 

comprometimento ético contra o bem comum, 

imputável a quem a negar. 

42 Toda ausência injustificada do servidor de seu local de 

trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o 

que quase sempre conduz à desordem nas relações 

humanas. 

43 A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida particular de 

cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados 

na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão 

acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida 

funcional. 

 _____________________________________________________  

De acordo com a Lei n.o 8.429/1992, julgue os itens  

de 44 a 47. 

 

44 Ainda que comprovado ato doloso com fim ilícito, o 

mero desempenho de competências públicas não enseja 

responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa. 

45 A ação ou omissão decorrente de divergência 

interpretativa da lei, baseada em jurisprudência não 

pacificada, configura ato de improbidade administrativa. 

46 Aplicam-se ao sistema da improbidade os princípios 

constitucionais do direito administrativo sancionador. 

47 Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade 

que conhecer dos fatos representará ao Ministério 

Público competente, para as providências necessárias. 

Conforme a Lei n.o 9.784/1999, julgue os itens de 48 a 50. 

 

48 A Administração Pública obedecerá apenas aos 

princípios da legalidade, da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do 

contraditório e da segurança jurídica. 

49 A edição de atos de caráter normativo pode ser objeto 

de delegação para a autoridade imediatamente inferior. 

50 Os atos do processo que resultem, para o interessado, 

em imposição de deveres devem ser objeto de 

intimação. 

 _____________________________________________________  

Com base na Lei n.o 12.527/2011 e no Decreto  

n.o 7.724/2012, julgue os itens de 51 a 53. 

 

51 O prazo máximo de restrição de acesso à informação 

secreta é de 25 anos. 

52 Caso haja anuência do requerente, a informação 

armazenada em formato digital será fornecida nesse 

formato. 

53 As autoridades públicas adotarão as providências 

necessárias para que o pessoal a elas subordinado 

hierarquicamente conheça as normas e observe as 

medidas e os procedimentos de segurança para o 

tratamento de informações sigilosas. 

 _____________________________________________________  

Segundo o Decreto n.o 9.830/2019, julgue os itens 54 e 55. 

 

54 Poderá ser celebrado termo de ajustamento de gestão 

na hipótese de ocorrência de dano ao erário, praticado 

por agentes públicos que agirem com erro grosseiro. 

55 A eventual estimativa de prejuízo causado ao erário não 

poderá ser considerada, isolada e exclusivamente, como 

motivação para se concluir pela irregularidade de atos, 

contratos, ajustes, processos ou normas 

administrativos. 
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Acerca das relações internacionais, da economia, da 

sociedade, do transporte, das fontes energéticas e da política 

relacionados à China, julgue os itens de 56 a 65. 

 

56 A alta de casos na China neste ano de 2022 fez o país 

intensificar as restrições contra a covid-19 em algumas 

das suas cidades. 

57 A invasão russa à Ucrânia fez a China se portar como um 

país neutro diante do conflito, devido a este país ser 

autossuficiente em fonte energética e não precisar 

importar petróleo da Rússia. 

58 Apesar do confinamento devido à pandemia de  

covid-19, a China, desde 2021, vem tendo crescimento 

em sua economia. 

59 Como a China é o maior parceiro comercial do Brasil, um 

lockdown feito no país oriental afetaria os preços aqui 

no Brasil, uma vez que o valor do frete se tornaria  

mais caro. 

60 No conflito entre Rússia e Ucrânia, como a China se 

posicionou do lado da Ucrânia, os Estados Unidos 

ameaçaram impor sanções ao país oriental. 

61 O mundo contemporâneo assiste, com preocupação, à 

disputa comercial acirrada entre a China e os Estados 

Unidos da América. 

62 Brasil e China mantêm relações comerciais bilaterais, 

com investimentos de longo prazo, e o fato de as 

ideologias políticas serem similares facilita o 

crescimento econômico dos dois países. 

63 A quantidade de reeleições do atual presidente da China, 

Xi Jinping, o tornou o presidente que mais tempo ficou 

no poder, mais até que o fundador do regime comunista 

Mao Tsé-Tung. 

64 A grande preocupação da economia chinesa é quanto ao 

seu mercado interno, que, por ser fraco, pode não 

sobreviver ao contexto do pós-pandemia e às sanções 

econômicas impostas por países capitalistas do 

ocidente. 

65 O Brasil é um grande exportador de commodities para a 

China e alguns dos produtos que se destacam nesse 

comércio bilateral são o minério de ferro, a soja e a carne 

bovina. 

 _____________________________________________________  

Representante da Delegação da União Europeia no 

Brasil, a ministra Ana Beatriz Martins disse que a crise atual 

merece atenção e que promover os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 

Unidas (ONU) é um caminho para o desenvolvimento 

inclusivo e sustentável e para enfrentar e responder às 

consequências da pandemia de covid-19. O relatório traz uma 

série de recomendações para o País sair do quadro de crise. 

Segundo ela, o Brasil assumiu o compromisso de “não deixar 

ninguém para trás” até 2030, ao assinar a Agenda 2030 da 

ONU, o que significa que todas as pessoas farão parte do 

processo de desenvolvimento. 

 

Internet: <https://www.camara.leg.br> (com adaptações). 

 

A respeito da sustentabilidade ambiental no Brasil 

contemporâneo e dos eventos que a envolvem, julgue os 

itens de 66 a 70. 

 

66 A mineração, como aproveitamento econômico em 

terras indígenas, além de afetar os nativos, é um projeto 

severamente combatido pelo governo federal, devido ao 

impacto ambiental que causa. 

67 Atualmente, o Brasil está classificado entre os países que 

mais desmatam florestas tropicais no mundo. 

68 A preservação da biodiversidade das florestas densas é 

muito importante, pois, além de serem ecossistemas 

vivos, tais formações vegetais absorvem parte 

significativa do dióxido de carbono emitido na queima 

de combustíveis fósseis. 

69 Apesar de o desmatamento por queimadas no Brasil ter 

diminuído na Amazônia, nos dois últimos anos, o 

Pantanal teve um aumento significativo da perda de 

cobertura vegetal por esse mesmo tipo de impacto. 

70 Uma saída para a sustentabilidade no Brasil é a 

reciclagem do lixo produzido, uma vez que o País recicla 

quase todo o lixo que tem potencial para reciclagem. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Quanto aos direitos e às garantias fundamentais, julgue os 

itens de 71 a 80. 

 

71 Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direitos 

subjetivos e elementos fundamentais da ordem 

constitucional objetiva. 

72 Enquanto direitos estritamente objetivos, os direitos 

fundamentais outorgam aos seus titulares a 

possibilidade de impor os seus interesses aos órgãos 

obrigados. 

73 Na sua concepção tradicional, os direitos fundamentais 

são direitos de defesa, destinados a proteger 

determinadas posições subjetivas contra a intervenção 

do Poder Público, seja pelo não impedimento da prática 

de determinado ato, seja pela não intervenção em 

situações subjetivas, seja pela não eliminação de 

posições jurídicas. 

74 Segundo Konrad Hesse, a garantia de liberdade do 

indivíduo, que os direitos fundamentais pretendem 

assegurar, somente é exitosa no contexto de uma 

sociedade livre. 

75 Na condição de direitos de defesa, os direitos 

fundamentais asseguram a esfera de liberdade 

individual contra interferências ilegítimas do Poder 

Público, salvo se elas advierem de atos do Poder 

Judiciário. 

76 A garantia dos direitos fundamentais, enquanto direitos 

de defesa contra a intervenção indevida do Estado e 

contra medidas legais restritivas dos direitos de 

liberdade, se afigura suficiente para assegurar o pleno 

exercício da liberdade. 

77 Os direitos fundamentais não contêm apenas uma 

proibição de intervenção, expressam também um 

postulado de proteção. 

78 Especialmente em períodos de recessão financeira, a 

função do Estado de assegurar direitos sociais poderá 

estar limitada por restrições de cunho orçamentário. 

79 Os estrangeiros, de qualquer nacionalidade, residentes 

no Brasil há mais de cinco anos ininterruptos e sem 

condenação criminal poderão requerer a nacionalidade 

brasileira. 

80 A Constituição proíbe que se estabeleça qualquer 

distinção entre brasileiros natos e naturalizados. 

No que se refere aos atos administrativos, julgue os itens  

de 81 a 90. 

 

81 Pelo critério orgânico, ato administrativo é somente 

aquele praticado no exercício concreto da função 

administrativa, seja ele editado pelos órgãos 

administrativos, seja ele editado pelos órgãos judiciais e 

legislativos. 

82 A presunção de legitimidade é o atributo por meio do 

qual os atos administrativos se impõem a terceiros, 

independentemente de sua concordância. 

83 Consiste a autoexecutoriedade em um atributo por 

intermédio do qual o ato administrativo pode ser posto 

em execução pela própria Administração Pública, desde 

que mediante intervenção do Poder Judiciário. 

84 Tipicidade é o atributo por meio do qual o ato 

administrativo deve corresponder a figuras definidas 

previamente pela lei como aptas a produzir 

determinados resultados. 

85 Atos de império são os praticados pela Administração 

em situação de igualdade com os particulares, para a 

conservação e o desenvolvimento do patrimônio público 

e para a gestão de seus serviços. 

86 No ato administrativo propriamente dito, há uma 

declaração de vontade da Administração, voltada para a 

obtenção de determinados efeitos jurídicos definidos 

em lei. 

87 Atos compostos são os que resultam da manifestação de 

dois ou mais órgãos, sejam eles singulares ou colegiados, 

cujas vontades se fundem para formar um ato único. 

88 Ato perfeito é aquele que está em condições de produzir 

efeitos jurídicos, porque já completou todo o seu ciclo 

de formação. 

89 Ato pendente é o que está sujeito à condição ou a termo 

para que comece a produzir efeitos. 

90 Ato constitutivo é aquele por meio do qual a 

Administração cria, modifica ou extingue um direito ou 

uma situação do administrado. 

 _____________________________________________________  

A respeito da tutela provisória no direito processual civil, 

julgue os itens de 91 a 100. 

 

91 A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. 

92 A tutela provisória de urgência, salvo se cautelar, pode 

ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 

93 A tutela provisória requerida em caráter incidental exige 

o pagamento de custas fixadas conforme os regimentos 

internos dos tribunais. 

94 A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência 

do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada 

ou modificada. 
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95 Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a 

tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de 

modo claro e preciso. 

96 Para a concessão de tutela de urgência, basta a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da parte interessada. 

97 A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser 

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra a alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para a asseguração do 

direito. 

98 Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do 

pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar, do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. 

99 O indeferimento da tutela cautelar obsta a que a parte 

formule o pedido principal. 

100 A tutela da evidência somente será concedida se houver 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 

 _____________________________________________________  

Acerca das obrigações solidárias, julgue os itens de 101 a 105. 

 

101 Há solidariedade quando, na mesma obrigação, 

concorre mais de um credor ou mais de um devedor, 

cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 

102 A solidariedade não se presume e somente pode ser 

instituída por lei. 

103 Se um dos credores solidários falecer, deixando 

herdeiros, cada um destes poderá exigir e receber o 

crédito em sua integralidade. 

104 A obrigação solidária pode ser pura e simples para um 

dos cocredores ou para um dos codevedores e 

condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente, 

para outro. 

105 O credor pode renunciar à solidariedade em favor de 

um, de alguns ou de todos os devedores. 

 _____________________________________________________  

Com base na Lei n.o 5.905/1973, julgue os itens de 106 a 110. 

 

106 O Conselho Federal de Enfermagem e os Conselhos 

Regionais de Enfermagem são constituídos sob a forma 

de fundações públicas, vinculadas ao Ministério do 

Trabalho e Previdência Social. 

107 O Conselho Federal de Enfermagem poderá, quando o 

número de profissionais habilitados na unidade da 

Federação for inferior a quinhentos, determinar a 

formação de regiões, compreendendo mais de uma 

unidade da Federação. 

108 Os membros do Conselho Federal de Enfermagem e seus 

respectivos suplentes serão eleitos por maioria de votos, 

em escrutínio secreto, na Assembleia dos Delegados 

Regionais. 

109 Compete ao Conselho Federal de Enfermagem aprovar 

seu regimento interno e os dos Conselhos Regionais. 

110 O mandato dos membros do Conselho Federal de 

Enfermagem será honorífico e terá a duração de três 

anos, admitida uma reeleição. 

 _____________________________________________________  

A respeito das disposições do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, julgue os itens de 111 a 115. 

 

111 É direito dos profissionais de enfermagem associar-se, 

exercer cargos e participar de organizações da categoria 

e de órgãos de fiscalização do exercício profissional, 

atendidos os requisitos legais. 

112 É dever dos profissionais de enfermagem exercer  

a profissão com justiça, compromisso,  

equidade, resolutividade, dignidade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade. 

113 É vedado aos profissionais de enfermagem documentar 

formalmente as etapas do processo de enfermagem. 

114 É dever dos profissionais de enfermagem recusar-se a 

executar prescrição de enfermagem e médica na qual 

não constem assinatura e número de registro do 

profissional prescritor, inclusive em situação de urgência 

e emergência. 

115 As penalidades referentes à advertência verbal, à multa, 

à censura e à suspensão do exercício profissional são de 

competência do Conselho Federal de Enfermagem e 

serão registradas no prontuário do profissional de 

enfermagem. 

 _____________________________________________________  

Acerca das disposições do Regimento Interno do Conselho 

Regional de Enfermagem do Amapá (COREN-AP), julgue os 

itens de 116 a 120. 

 

116 O COREN-AP é dotado de personalidade jurídica de 

direito público. 

117 A Assembleia Geral é constituída pelos profissionais 

adimplentes, inscritos no COREN-AP, e é convocada pelo 

tesoureiro, para as eleições dos conselheiros titulares e 

de seus suplentes, segundo as normas estabelecidas em 

ato resolucional próprio. 

118 O Plenário é convocado, pela presidência do COREN-AP, 

para reuniões ordinárias, a serem realizadas 

mensalmente, e para reuniões extraordinárias, quando 

necessárias, com a presença da maioria dos titulares e 

dos conselheiros, em sessões públicas na sede do 

COREN-AP ou, excepcionalmente, em outro local. 

119 As reuniões de Plenário de julgamento de processos 

ético-disciplinares poderão ser realizadas sob caráter 

reservado, com a presença apenas dos conselheiros 

convocados, das partes interessadas, dos advogados e 

dos empregados do COREN-AP que auxiliem nos 

trabalhos destas. 

120 Salvo em casos expressos, as deliberações do Plenário 

serão tomadas pela unanimidade de seus membros. 




