
 

 
 
 

ESPECIALISTA DE SUPORTE LOGÍSTICA 
 

103 – ADVOGADO 
 
 

INSTRUÇÕES 
 
 Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém  

40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva, e o tema com as orientações para elaboração do texto, correspondente à prova 
discursiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao 
cargo a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido.  

 No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme 
instruções na folha de respostas. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva. 

 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será 
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas e da folha de texto definitivo. 

 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, fabricada com material transparente. 

 Não é permitida, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a 
utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, réguas de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em 
qualquer outro meio, que não os permitidos. 

 Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.  

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização. 

 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e sua 
folha de texto definitivo e retirar-se da sala. 

 Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 

 Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e sua 
folha de texto definitivo e deixe o local de prova. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de 
respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação da sua prova. 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

SELEÇÃO PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21_____________________________________ 
 
Acerca da organização do Estado prevista na Constituição 

Federal de 1988, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Para assegurar a integridade nacional, a União poderá 

intervir em municípios pertencentes aos estados da 

Federação brasileira. 

(B) As competências da União e dos estados, na 

Constituição Federal, são explícitas, e as competências 

dos municípios são implícitas, sendo, por isso, 

denominadas de remanescentes. 

(C) Os municípios são regidos por lei orgânica, que deve 

ser votada em dois turnos, respeitado o interstício 

mínimo, e aprovada pela maioria absoluta dos 

deputados municipais. 

(D) Os territórios federais integram a União na qualidade 

de autarquia, dependendo de lei complementar para a 

sua transformação em estado. 

(E) As competências legislativas atribuídas ao Distrito 

Federal limitam-se àquelas reservadas aos estados. 

 

 

QUESTÃO 22_____________________________________ 
 
O objeto do processo legislativo é a lei, compreendida em 

seu aspecto material e formal. A esse respeito e com relação 

ao processo legislativo constitucional, assinale a alternativa 

correta. 
 

(A) As emendas à Constituição, por não constituírem lei 

em sentido formal, destinando-se exclusivamente a 

integrar o texto constitucional, não estão 

compreendidas no processo legislativo. 

(B) É de competência privativa do presidente da República 

a edição de lei que concede aumento de remuneração 

a servidores públicos que integram os quadros 

funcionais das autarquias federais. 

(C) Os princípios da anterioridade e da segurança jurídica 

impõem a vedação à edição de medida provisória para 

a majoração de imposto. 

(D) Um projeto de lei de iniciativa do Senado Federal, após 

a aprovação na Casa Revisora, será necessariamente 

encaminhado ao presidente da República, para 

sanção, pelo próprio Senado. 

(E) A lei delegada constitui espécie de lei adequada para 

que o presidente da República legisle, mediante 

delegação do Senado Federal. 

QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
Acerca do Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ao Supremo Tribunal Federal (STF), guardião da 

Constituição Federal, compete processar e julgar, 
originariamente, os conflitos de competência entre 
tribunais. 

(B) Os tribunais regionais federais, compostos por sete 
juízes recrutados na respectiva região, devem ser 
integrados por advogados, membros do Ministério 
Público Federal e juízes federais que ascendem na 
carreira por antiguidade e merecimento.   

(C) São competentes para propor a aprovação, a revisão e 
o cancelamento de súmula vinculante os legitimados 
para a proposição de ação direta de 
inconstitucionalidade. 

(D) À exceção das decisões denegatórias de habeas 
corpus e de mandado de segurança, as decisões do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) são irrecorríveis. 

(E) Os tribunais de justiça estaduais, em sentido contrário 
aos tribunais superiores, possuem competências 
explicitadas na Constituição Federal e nas respectivas 
constituições estaduais. 

 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________  
 
O tempo é considerado fato jurídico natural que influencia a 
formação, o exercício e a perda de direitos. O instituto da 
prescrição está definido na legislação civil, a qual também 
disciplina a decadência. A respeito das formas de extinção de 
direitos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A interrupção da prescrição, por ser benefício pessoal, 

aproveita apenas ao demandante, não favorecendo 
nem prejudicando os codevedores. Desse modo, a 
constituição em mora do devedor por um credor 
solidário não aproveitará aos demais quanto à 
interrupção da prescrição, nem a interrupção produzida 
em face do devedor principal prejudica o fiador dele. 

(B) A decadência pode ser renunciada e gera a extinção 
do direito subjetivo; por outro lado, a prescrição conduz 
à extinção do direito potestativo.  

(C) Poderá ser alegada em qualquer grau de jurisdição a 
decadência, objeto de convenção entre as partes; no 
entanto, fica vedado ao juiz suprir a alegação de quem 
a aproveite. 

(D) Os prazos prescricionais e decadenciais são 
interrompidos e suspensos em diversas hipóteses, 
sendo incabível tal interrupção nas ações nas quais a 
União seja parte. 

(E) A alteração por convenção do prazo prescricional tem 
validade desde que em curso e comprovada nos autos 
por instrumento público ou particular. 
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QUESTÃO 25_____________________________________ 
 
Alaor, médico cirurgião, devido a um erro ocorrido durante 
cirurgia ortopédica, foi réu em uma ação de indenização por 
dano causado em Kátia, cujo pedido era o ressarcimento do 
erro médico no valor de R$ 500.000,00. Pedro, advogado de 
Alaor, perdeu o prazo da contestação por negligência, e 
Alaor foi condenado ao pagamento da quantia requerida por 
Kátia. Sentindo-se injustiçado, Alaor ingressou com uma 
ação de indenização por danos morais em face de Pedro, 
com fundamento na perda de uma chance. Em relação à 
situação hipotética apresentada, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Alaor tem direito de ser indenizado moralmente, em 

razão de ter perdido a oportunidade de ser mais bem 
defendido na ação originária. 

(B) Como o prejuízo está relacionado ao direito de Kátia, 
não há vínculo com Pedro, razão da inexistência de 
qualquer indenização. 

(C) Por se tratar de um dano hipotético, Alaor não terá 
direito à indenização. 

(D) Um dos requisitos necessários para a indenização é a 
comprovação, por parte de Alaor, de que não devia o 
valor ao qual foi condenado. 

(E) Terá direito à indenização por dano material, caso 
comprove ter havido culpa do advogado, com 
fundamento na teoria da responsabilidade subjetiva. 

 
 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 
O Código Civil, ao disciplinar matérias relativas às pessoas 
físicas e jurídicas, contempla e regula as relações jurídicas 
referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem, 
ou seja, os direitos reais. Em relação a esses direitos, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) As terras públicas são insuscetíveis de usucapião; 

entretanto, a ocupação de boa-fé por um particular de 
área localizada em terras públicas gera o direito à 
indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, sob 
pena de retenção. 

(B) Cessada a violência ou a clandestinidade, convalesce 
a posse adquirida de forma violenta, clandestina ou 
precária. O convalescimento também é permitido pelo 
decurso de ano e dia. 

(C) O particular que encontrar coisa móvel, cujo dono não 
seja encontrado, torna-se seu depositário e, após o 
decurso do prazo de sessenta dias, proprietário, caso 
ninguém a reclame. Trata-se da descoberta, modo de 
aquisição originária da propriedade móvel. 

(D)  Um dos requisitos formais de usucapião é a posse; no 
entanto, não induzem à posse atos de mera detenção, 
permissão ou tolerância, exceto quando decorrido o 
prazo mínimo hábil a ensejar prescrição aquisitiva. 

(E) O usufruto extingue-se pela morte do usufrutuário e 
pela renúncia. Em se tratando de imóvel destinado à 
residência familiar, a renúncia não produz efeitos, pois 
prevalece o direito real de habitação, por decorrer de 
lei e destinar-se a proteger o cônjuge sobrevivente. 

QUESTÃO 27 ____________________________________  
 
A atuação jurisdicional do Estado visa, entre outros objetivos, 
pacificar os conflitos sociais, respeitando os limites da 
jurisdição, delineados pelas regras de competência dos 
órgãos do Poder Judiciário. Acerca da competência, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) O entendimento jurisprudencial dispensa, na petição 

inicial do mandado de segurança coletivo, a 
apresentação de relação nominal e endereço dos 
substituídos, se o órgão competente tiver jurisdição 
nacional. 

(B) A competência para julgar ação civil pública cujo objeto 
seja dano de extensão em mais de uma localidade é 
absoluta, restringindo-se ao órgão jurisdicional do 
Distrito Federal. 

(C) Sendo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autora de uma ação civil pública, a 
competência para o julgamento será da autoridade 
judicial estadual se, na localidade, não houver sede da 
justiça federal. 

(D) A decisão proferida em ação civil pública por danos 
provocados a interesses individuais homogêneos, 
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, produz os efeitos da coisa julgada erga omnes, 
extrapolando os limites da competência do órgão 
prolator da decisão. 

(E) Será competente o Supremo Tribunal Federal para 
analisar ação popular cujo pedido seja a impugnação 
de ato judicial praticado por juiz federal. 

 
 
QUESTÃO 28 ____________________________________  
 
A respeito de mandado de segurança proposto pelo 
Conselho Federal de Medicina em face de ato de ministro de 
Estado, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Poderá ser renovado o pedido do mandado de 

segurança, desde que dentro do prazo decadencial, 
não constituindo impedimento a apreciação do mérito. 

(B) Com o objetivo de atender aos princípios do 
contraditório e ampla defesa, caberá ao juiz notificar o 
coator para apresentar as informações, no prazo 
máximo de quinze dias, a contar do despacho inicial.  

(C) Caberá recurso de apelação da decisão que indefere a 
petição inicial do mandado de segurança proferida por 
juiz de primeiro grau ou relator, em caso de 
competência originária do tribunal. 

(D) A medida liminar concedida em mandado de 
segurança poderá ter decretada a caducidade de 
ofício, se o impetrante criar obstáculo ao normal 
andamento do processo ou, no prazo de três dias, não 
cumprir as diligências necessárias. 

(E) Em razão da importância do objeto tutelado no 
mandado de segurança, o litisconsorte ativo tem seu 
ingresso permitido a qualquer tempo, desde que a 
sentença não tenha sido prolatada. 
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QUESTÃO 29_____________________________________ 
 
Suponha que o Conselho Federal de Medicina tenha 
ingressado com uma medida para liberar a venda de 
remédios para emagrecer; em razão da urgência,  
questiona-se sobre a possibilidade de o juiz conceder, de 
ofício, medida cautelar. Com base nessa situação hipotética, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Há a possibilidade de ser dispensada a instauração da 

ação em que se pede a tutela do direito ameaçado, em 
razão da excepcionalidade da situação que se 
pretende proteger. 

(B) Sendo o fato justificador da medida cautelar de 
conhecimento da parte interessada, a princípio, 
torna-se impossível sua concessão. 

(C) A autorização legal para que a medida emergencial 
seja concedida de ofício tem como fundamento garantir 
a autoridade da jurisdição, razão pela qual se dispensa 
o fumus boni iuris. 

(D) A lei prevê a concessão de cautelar de ofício desde 
que o fato grave chegue ao conhecimento do juiz por 
iniciativa da parte. 

(E) A legislação processual prevê expressamente as 
hipóteses de cabimento da medida cautelar a ser 
concedida de ofício. 

 
 
QUESTÃO 30_____________________________________ 
 
Acerca de constituição, suspensão da exigibilidade e 
extinção do crédito tributário, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A anistia é causa de exclusão do crédito tributário, 

podendo ser concedida em caráter geral e individual, e 
depende de o crédito estar constituído. 

(B) A constituição do crédito tributário feita pelo 
contribuinte, que calcula e declara o débito tributário, 
não dispensa a autoridade fazendária de fazer o 
lançamento de ofício para tornar líquido, certo e 
exigível o valor do tributo pago a menor e as multas 
decorrentes do atraso no recolhimento, sob pena de 
decadência. 

(C) Tendo sido declarado pelo contribuinte o valor do 
débito fiscal e obtido parcelamento, o remanescente 
referente a parcelas não pagas deve ser objeto de 
lançamento de ofício e inscrição do débito na dívida 
ativa para viabilizar a execução fiscal.  

(D) Tendo sido executado o pagamento do montante do 
débito tributário em parcelas, deverá ser extinto o 
crédito tributário. 

(E) A Administração pode conceder individualmente 
remissão do crédito tributário, com consequente 
extinção do crédito tributário e do executivo fiscal, o 
que não caracteriza desistência da ação executiva 
para fins de condenação da fazenda pública na 
sucumbência. 

QUESTÃO 31 ____________________________________  
 
Com relação à responsabilidade tributária, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Se uma empresa foi substituída por outra no mesmo 

local, com a mesma atividade comercial, mas com 

diversa razão social, e se o sócio-administrador da 

substituída passou a ocupar a gerência da nova 

empresa, então, a nova empresa é responsável por 

sucessão pelos débitos tributários da sucedida. 

(B) Uma empresa que adquire um imóvel e passa a 

desenvolver o mesmo ramo de atividade de uma 

empresa que ocupava o local, sem aquisição do fundo 

de comércio, é responsável tributária pelos débitos da 

empresa que ali funcionava. 

(C) A inadimplência do débito tributário é suficiente para 

redirecionar a execução fiscal contra o 

sócio-gerente da empresa, em face da 

responsabilidade subsidiária. 

(D) A condição de sócio coloca a pessoa física na 

condição de responsável solidário pelos débitos da 

empresa, podendo a execução fiscal ser contra si 

redirecionada, ainda que não conste seu nome na 

CDA. 

(E) Constando o sócio da CDA como responsável solidário 

pelo débito tributário, tal responsabilidade não admite 

prova em contrário, máxime em função da conclusão 

do procedimento administrativo fiscal que constatou a 

inadimplência da empresa. 

 

 

QUESTÃO 32 ____________________________________  
 
Considere que foi editada lei municipal que institui o 

pagamento de valores determinados para o custeio de 

conservação e manutenção das vias públicas. Com base 

nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Tratando-se de serviço posto à disposição do 

contribuinte, a referida exação poderá ser passivo de 

cobrança por meio de taxa. 

(B) Tais valores serão cobrados a título de preço público. 

(C) O valor poderia ser cobrado, desde que instituído pelo 

Estado. 

(D) Por se tratar de serviço público não divisível, a 

remuneração só pode ser custeada por impostos. 

(E) É lícito ao município instituir essa cobrança por 

imposto destinado à conservação das vias públicas em 

virtude da situação precária de conservação das 

rodovias, que coloca em risco a vida dos transeuntes. 
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QUESTÃO 33_____________________________________ 
 
Com relação à evolução da legislação ambiental brasileira, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) As Ordenações Manuelinas não continham dispositivos 

de caráter ambiental. 
(B) O primeiro Código Criminal de 1830 tipificou como 

crime o corte ilegal de madeira. 
(C) Todas as constituições brasileiras tiveram um capítulo 

específico a respeito do meio ambiente. 
(D) Atualmente, a legislação brasileira não possui norma 

específica de proteção ambiental. 
(E) Os recursos hídricos não têm legislação específica no 

Brasil. 
 
 
QUESTÃO 34_____________________________________ 
 
A respeito da competência em matéria ambiental segundo a 
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A União pode legislar de forma ilimitada a respeito da 

matéria ambiental. 
(B) Os estados-membros não podem legislar acerca do 

meio ambiente. 
(C) Há legislação concorrente na matéria ambiental. 
(D) O Distrito Federal não possui autonomia legislativa 

sobre a matéria meio ambiente. 
(E) Os municípios podem legislar a respeito de qualquer 

matéria ligada ao meio ambiente. 
 
 
QUESTÃO 35_____________________________________ 
 
A administração pública, visando ao cumprimento de suas 
finalidades, exerce distintas formas de atividades 
administrativas. Acerca dessas atividades, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O poder atribuído ao Estado para regular e fiscalizar 

atividades econômicas é, atualmente, desempenhado 
pelas agências reguladoras, caracterizadas por serem 
autarquias em regime especial dotadas de autonomia 
para decidir acerca de questões técnicas e políticas. 

(B) A prestação de serviços públicos pode ser executada 
diretamente pelo Estado ou indiretamente, mediante 
delegação. Em qualquer caso, a regulamentação e o 
controle dos serviços públicos prestados ficarão a 
cargo do poder público, que terá acesso a dados 
relativos ao agente delegado e ao serviço executado, 
inclusive a informações contábeis. 

(C) A intervenção administrativa é espécie de atividade 
administrativa que alude ao poder, excepcionalmente 
conferido ao Estado, de explorar atividades 
econômicas mediante empresas estatais, em 
quaisquer áreas que sejam de seu interesse direto e 
que demandem atuação imediata do Estado. 

(D) O poder de polícia, decorrente da polícia 
administrativa, quando desempenhado por agente 
delegado do poder público, não pode incidir sobre 
direitos do administrado, mas somente sobre seus 
bens e suas atividades. 

(E) Os serviços públicos prestados diretamente pela 
administração pública podem ser executados mediante 
centralização ou descentralização, mas não podem 
sofrer desconcentração.  

QUESTÃO 36 ____________________________________  
 
Em cada uma das alternativas a seguir, é apresentada uma 

situação hipotética seguida de uma afirmação a ser julgada. 

Com base na Lei nº 8.666/1993, assinale aquela em que a 

afirmação está correta. 
 

(A) Determinado órgão público federal realizou licitação 

para a aquisição de mobiliário. Somente dois 

interessados apresentaram propostas, mas um foi 

considerado inabilitado, e o outro teve a sua proposta 

desclassificada. Nessa situação, a licitação 

caracteriza-se como deserta, estando a administração 

pública dispensada de realizar novo procedimento 

licitatório e autorizada a contratar diretamente. 

(B) A Fundação Universidade de Brasília (FUB) deseja 

executar reforma na copa do prédio da reitoria. Diante 

dos prejuízos financeiros sofridos pela FUB em 

contrato que foi recentemente rescindido, a Fundação 

pretende exigir garantias do contratado, para assegurar 

a plena realização da obra. Nessa situação, caberá à 

FUB determinar, no edital que regula o procedimento 

licitatório, a garantia a ser prestada, que se limitará à 

caução em dinheiro ou à fiança bancária. 

(C) A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão 

executivo do Ministério da Saúde, precisa adquirir 

vacinas que são fabricadas somente por três empresas 

internacionais, todas com sede nos Estados Unidos da 

América (EUA). Nessa situação, considerando-se que 

a licitação a ser realizada terá caráter internacional, a 

Funasa somente poderá executá-la mediante a 

modalidade concorrência. 

(D) Determinada escola pública de ensino fundamental, 

após procedimento licitatório, contratou empresa para 

fornecimento de merenda escolar. Na vigência do 

contrato, a empresa, deliberadamente, deixou de 

prestar os serviços contratados durante o período de 

dois meses consecutivos. Nessa situação, à 

administração pública caberá rescindir, 

unilateralmente, o contrato firmado, garantida a prévia 

defesa, e exclusivamente ao Poder Judiciário caberá 

aplicar à contratada a sanção de suspensão temporária 

de participação em licitação pública. 

(E) O Ministério da Justiça necessita contratar serviços de 

informática não considerados comuns. Nessa 

situação, o Ministério deverá obrigatoriamente adotar o 

tipo de licitação técnica e preço, salvo se houver 

autorização para o emprego de outro tipo de licitação, 

mediante edição de decreto por parte do Poder 

Executivo. 
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QUESTÃO 37_____________________________________ 
 
Com base na Lei n.º 9.784/1999, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) As associações representativas são legitimadas como 

interessadas no processo administrativo, em qualquer 
pleito de interesse do associado. 

(B) Em respeito ao princípio da celeridade, os atos do 
processo administrativo independem de forma 
específica, admitindo-se, excepcionalmente, a prática 
de atos caracterizados pela oralidade. 

(C) Uma vez iniciado o processo administrativo, o 
interessado poderá dele desistir, total ou parcialmente, 
ou, ainda, renunciar a quaisquer direitos a ele 
conferidos. 

(D) O interessado em recorrer de decisão administrativa 
poderá alegar, em seu favor, que a decisão contraria 
enunciado de súmula vinculante. Nesse caso, a 
autoridade que proferiu a decisão impugnada terá o 
prazo de cinco dias para reconsiderar a decisão ou, 
caso não a reconsidere, para encaminhar o recurso à 
autoridade superior, devendo explicitar, 
obrigatoriamente, as razões de aplicabilidade ou de 
inaplicabilidade da referida súmula.  

(E) As sanções decorrentes de processo administrativo 
sempre terão caráter pecuniário, assegurando-se, em 
todos os casos, o direito de defesa. 

 
 
QUESTÃO 38_____________________________________ 
 
Em relação à organização sindical brasileira, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A Constituição brasileira adota o modelo de unicidade 

sindical, não admitindo, por isso, a criação de 
sindicatos com representação de âmbito nacional. 

(B) O Brasil incorporou em seu ordenamento jurídico, a 
partir da Constituição de 1988, o princípio da liberdade 
sindical, abolindo a contribuição sindical compulsória, 
também chamada de imposto sindical. 

(C) O Ministério do Trabalho e Emprego não pode exercer 
nenhum controle na gestão financeira dos sindicatos, 
tendo em vista a ordem constitucional vigente. 

(D) O sistema confederativo, previsto na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), não foi recepcionado pela 
Constituição de 1988. 

(E) As federações podem ser constituídas pela conjugação 
de, no mínimo, três sindicatos da mesma categoria 
profissional, com âmbito de representação estadual ou 
interestadual. 

QUESTÃO 39 ____________________________________  
 
Considerando o disciplinamento legal para celebração de 

contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O contrato de experiência previsto na Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) deve ter prazo de vigência 

de noventa dias, que pode ser prorrogado uma única 

vez e por igual período. 

(B) O contrato de trabalho celebrado por prazo 

determinado superior a dois anos, nos moldes da CLT, 

pode ser prorrogado uma única vez, desde que 

observado o limite temporal de quatro anos. 

(C) O menor de dezesseis anos e maior de quatorze anos 

de idade pode celebrar contrato de trabalho por prazo 

indeterminado regido pela CLT. 

(D) A configuração de um contrato de emprego sem que 

haja, entre os contratantes, vínculo de subordinação é 

possível.  

(E) A transitoriedade da atividade empresarial do 

empregador autoriza a contratação de empregados por 

prazo determinado. 

 

 

QUESTÃO 40 ____________________________________  

 

A respeito das custas processuais no processo do trabalho, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) Pode o juiz conceder à parte os benefícios da justiça 

gratuita, desde que atendidos os requisitos legais, 

ainda que não tenham sido requeridos. 

(B) No caso de recurso, a comprovação do pagamento das 

custas processuais pelo recorrente deve ser feita no 

prazo de cinco dias, a contar da sua interposição, sob 

pena de deserção. 

(C) As custas processuais são calculadas com base no 

valor atribuído à causa, ainda que tenha sido celebrado 

acordo por valor diverso antes da prolação da 

sentença. 

(D) As custas processuais no processo de execução 

trabalhista são sempre de responsabilidade do 

executado, e devem ser pagas no prazo de cinco dias, 

a contar do ato processual que deu ensejo à cobrança. 

(E) A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, 

bem como as suas respectivas autarquias e 

sociedades de economia mista, são isentos do 

pagamento de custas processuais. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO 
 
 O texto tem o objetivo de avaliar conteúdos relacionados aos conhecimentos específicos, capacidade de expressão 
na modalidade escrita e uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Você deverá produzir, a 
partir do tema proposto, um texto, com extensão máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, 
consistência, concisão e aderência às normas do registro formal. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com 
material transparente. 

 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter nenhuma palavra ou marca que 
identifique o candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no 
espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto. 

 O uso de título será considerado como identificação do candidato; acarretando, assim, a anulação do texto. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para 
rascunho neste caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 
TEMA 

 
João, médico, foi réu em processo eticodisciplinar que transcorreu dentro dos limites normativos e que resultou na 

suspensão do registro profissional desse médico. Em face de tal punição, João propôs ação ordinária com o 

propósito de anular a decisão administrativa prolatada pelo Conselho Federal de Medicina, em sede recursal 

administrativa, com pedido de antecipação de tutela. Na referida ação, o autor, além de pedir a anulação do 

processo administrativo, pleiteia indenização por danos morais e materiais. 

 

Com base nessa situação hipotética, redija um texto dissertativo que aborde, necessariamente e de forma 

fundamentada, os seguintes tópicos: 

 

a) os princípios constitucionais que devem ser observados no processo administrativo disciplinar; 

b) os requisitos necessários para a antecipação da tutela em ação ordinária; 

c) os requisitos necessários para a caracterização da indenização por dano moral e material, de acordo com a 

doutrina e o Código Civil; e 

d) as teorias sobre responsabilidade civil e a identificação de qual delas aplica-se ao Conselho Federal de Medicina. 
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