
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ   Aplicação: 2018 
 

CRM-PR ADVOGADO 1 
 

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 ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. 
Para as devidas marcações, use o cartão-resposta, único documento válido para a correção da sua prova objetiva. 
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O ano de 2018 é crucial para a comunidade internacional impulsionar o programa de erradicação da epidemia de 
tuberculose (TB) até 2030 como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

Em setembro, os Estados-membros da ONU se encontrarão em Nova Iorque para a Reunião de Alto Nível das Nações 
Unidas sobre Tuberculose para mostrar liderança política e compromisso de erradicar a doença até 2030. 

Alguns dos principais desafios relacionados ao tema, incluída a necessidade de equidade e a garantia de que os grupos 
vulneráveis tenham acesso aos serviços de tratamento da tuberculose, serão abordados no encontro, assim como a necessidade 
de disponibilizar o teste e o tratamento da TB nos serviços de atenção primária e a necessidade urgente de mobilização de 
recursos. 

Em preparação para esse evento histórico — a primeira reunião de alto nível sobre o tema — líderes de todo o mundo se 
encontraram em Nova Deli, na Índia, nos dias 14 e 15 de março, para a Conferência Fim da TB. 

“Vamos garantir que os compromissos para acabar com a tuberculose sejam cumpridos. O cumprimento das metas exigirá 
inovações, bem como novas ideias de implementação. A Índia está empenhada em apoiar os países vizinhos na luta contra a 
doença”, disse J. P. Nadda, ministro da Índia para a Saúde e o Bem-Estar da Família. 

Em 2016, o déficit estimado de financiamento para os programas de erradicação da TB era de US$ 2,3 bilhões. Além disso, 
houve uma queda de US$ 1,2 bilhão nas pesquisas científicas sobre TB. A necessidade urgente de aumentar os investimentos em 
inovação será destacada na preparação para a Reunião de Alto Nível como parte dos esforços para obter diagnósticos e 
tratamentos do século XXI e uma vacina contra tuberculose. 

“Líderes em todo o mundo precisam aproveitar essa oportunidade, assumir compromissos ousados e tomar a decisão de 
acelerar a resposta para o fim da tuberculose. As ações que seguirão os compromissos deverão ser ousadas e tomadas por 
ministérios da Saúde, outros ministérios, setor privado, sociedade civil e comunidades”, disse Isaac Folorunso Adewole, ministro 
da Saúde da Nigéria. 

A tuberculose existe há milhares de anos e ainda representa um grave risco à saúde. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estimou que, em 2016, cerca de 1,3 milhão de pessoas morreram de tuberculose e que outras 400 mil pessoas infectadas 
por HIV morreram devido à coinfecção TB/HIV. 

“Não vamos eliminar a tuberculose com apenas uma decisão de cima para baixo. Devemos trabalhar juntos para capacitar 
as comunidades para apoiar a luta contra a TB. Esse movimento deve ir muito além da comunidade médica”, disse Soumya 
Swaminathan, vice-diretora-geral da OMS. 

As pessoas que vivem com HIV são particularmente afetadas pela tuberculose. Um em cada 10 casos de tuberculose ocorre 
entre pessoas infectadas por HIV e uma em cada quatro mortes por TB está associada ao HIV. Apesar de ser evitável e curável, a 
tuberculose foi a nona principal causa de morte em todo o mundo em 2016. 

“Muitas pessoas ainda não têm acesso ao tratamento. Precisamos olhar para as estratégias para aumentar o acesso aos 
cuidados, particularmente para aqueles que estão mais marginalizados e que não têm acesso a eles”, disse Tim Martineau,  
diretor-executivo adjunto do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS). 

O UNAIDS e a Parceria Stop TB têm uma colaboração de longa data, trabalhando em conjunto para defender, monitorar e 
apoiar programas para pessoas e países afetados pelas epidemias conjuntas globais de TB e HIV. 
 

Internet: <https://nacoesunidas.org> (com adaptações). 

 
No que diz respeito ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue os itens que se seguem. 
 
1 No texto, que se caracteriza como dissertativo-argumentativo, defende-se a ideia de que não se erradica a tuberculose sem 

antes combater o HIV.  
2 De acordo com o texto, em 2016, houve, no Brasil, uma queda substancial de investimento nas pesquisas científicas sobre 

tuberculose.  
3 Na linha 6, a expressão verbal “serão abordados” está flexionada no plural porque concorda, por proximidade, com “serviços 

de tratamento da tuberculose”. 
4 A oração “que seguirão os compromissos” (linha 19) está empregada em sentido restritivo, o que se evidencia pela ausência 

de vírgulas para isolá-la. 
5 Estaria mantida a correção gramatical do texto caso fosse inserida uma vírgula após “TB” (linha 29), dada a extensão do 

sujeito da oração. 
6 O vocábulo “têm” (linha 31) é acentuado graficamente de acordo com a regra de acentuação gráfica das palavras oxítonas 

terminadas em –em, tais como também, alguém, ninguém. 
7 À linha 32, o pronome pessoal “eles” está empregado em referência a “cuidados”. 
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Considerando a correção gramatical e a coerência das 

substituições propostas para vocábulos e trechos destacados 

do texto, julgue os itens a seguir. 

 

8 “se encontrarão” (linha 3) por encontrarão-se 

9 “incluída” (linha 5) por incluindo-se 

10 “tenham” (linha 6) por obtessem 

11 “O cumprimento das metas” (linha 11) por A consecução 

dos objetivos 

12 “para obter” (linha 16) por para a obtenção de 

13 “há” (linha 22) por faz 

14 “morreram” (linha 23) por morreu 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens subsequentes, no que se refere à correção 

gramatical e à coerência da proposta de reescrita para cada 

um dos trechos destacados do texto. 

 

15 “Além disso, houve uma queda de US$ 1,2 bilhão nas 

pesquisas científicas sobre TB.” (linhas 14 e 15): 

Ademais, houveram US$ 1,2 bilhão a menos nas 

pesquisas científicas sobre TB. 

16 “Apesar de ser evitável e curável” (linha 29): Embora 

evitável e curável 

17 “Muitas pessoas ainda não têm acesso ao tratamento” 

(linha 31): Muitas pessoas não têm ainda acesso ao 

tratamento 

18 “para aqueles que estão mais marginalizados” (linha 32): 

para àquelas pessoas que estão mais marginalizadas 

 ____________________________________________________  

Julgue os seguintes itens, considerando a correção gramatical 

dos trechos apresentados e a adequação da linguagem à 

correspondência oficial. 

 

19 Em complemento às informações prestadas no ofício  

n.º 054/2018/CRM-PR, informamos Vossa Senhoria de 

que a elaboração do relatório de auditoria é de 

responsabilidade da Auditoria Contábil deste Conselho. 

20 Ao cumprimentar à Vossa Senhoria, apresentamo-lo, os 

resultados das auditorias realizadas nas clínicas médicas 

indicadas na denúncia. 

 ____________________________________________________  

A) Se Jorge estuda muito, então ele faz boa prova. 

B) Se Jorge não faz boa prova, o professor é ruim. 

C) Se Jorge faz boa prova, sua mãe está feliz. 

D) Se sua mãe está feliz, Jorge está tranquilo. 

 

Considerando as proposições acima apresentadas, julgue os 

itens que se seguem. 

 

21 Se o professor não é ruim, Jorge faz boa prova. 

22 Se a mãe de Jorge não está feliz, então o professor é 

ruim. 

23 Se o professor é ruim, então Jorge estuda muito. 

24 Se Jorge não estuda muito, então ele não está tranquilo. 

Três pedreiros e dois aprendizes trabalham quatro 

horas por dia, durante dois dias, para construir quatro muros 

de 8 m cada. Cada aprendiz, inicialmente, tem produtividade 

igual à metade daquela de um pedreiro e, depois de 20 h de 

trabalho, dobra sua produtividade, que passa a ser igual à de 

um pedreiro. Suponha-se que os aprendizes comecem o 

trabalho sem qualquer experiência. 

 

Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens. 

 

25 Depois de 20 h de trabalho, o aprendiz aumenta sua 

produtividade em 200%. 

26 Um pedreiro constrói 1 m de muro em 1 h. 

27 Para se construir dois muros de 40 m, com uma equipe 

de dois pedreiros e dois aprendizes, em cinco dias, são 

suficientes 5 h de trabalho por dia. 
 

RASCUNHO 
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Dispõe-se de quinze voluntários para formar uma 
banca constituída por seis avaliadores a fim de dar parecer 
para um processo. O parecer da banca deve, 
obrigatoriamente, possuir assinatura de um médico, de um 
engenheiro e de um advogado. O diagrama mostra a 
quantidade de profissionais de cada área. 
 

 
 

Sabe-se que Armando e Cláudio são médicos e não são 
engenheiros nem advogados, Amanda é profissional das três 
áreas, Bruno e Luiz são engenheiros e advogados e três 
pessoas que não aparecem no diagrama não são profissionais 
das áreas citadas.  
 
Com base nesse caso hipotético, julgue os itens 
subsequentes. 
 
28 Escolhendo-se aleatoriamente entre os voluntários, a 

probabilidade de a banca ser formada pelos seis 
engenheiros é maior que 1%. 

29 Se Amanda estiver na banca, então existem 
14!

5!
 

possibilidades para completá-la. 
30 Se Luiz e Bruno estão na banca e Amanda não está, 

então, escolhendo-se os demais participantes 
aleatoriamente, a probabilidade de haver pelo menos 
um médico na banca é maior que 50%. 

 

RASCUNHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 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. 

 

Julgue os itens seguintes quanto ao Microsoft Word 2013, ao 

sistema operacional Windows 8 e aos conceitos de redes de 

computadores. 

 

31 No Word 2013, a função Espaçamento entre Parágrafos, 

disponível na guia Design, permite definir o 

espaçamento simples em todo o documento. 

32 A barra de tarefas do Windows 8 está localizada na parte 

de baixo da área de trabalho e não pode ser mudada 

para outro local, pois é considerada como um objeto fixo 

desse sistema operacional. 

33 No Windows 8, ao clicar no relógio, localizado no canto 

inferior direito da tela, é possível ver um calendário 

mensal e também alterar as configurações de data e 

hora. 

34 Em uma rede do tipo cliente-servidor, o servidor é 

responsável por executar ações solicitadas pelos 

clientes. 

35 Uma rede doméstica, contendo dois computadores 

interligados ponto a ponto, não pode ser classificada 

como uma rede do tipo LAN. 

 ____________________________________________________  
No que diz respeito ao programa de correio eletrônico 

Microsoft Outlook 2016, aos procedimentos de segurança da 

informação e às noções de vírus, julgue os itens a seguir. 

 

36 Uma das ferramentas existentes no programa de correio 

eletrônico Microsoft Outlook 2016 é o Assistente de 

Agendamento, que tem a função de ajudar o usuário a 

encontrar o melhor horário para uma determinada 

reunião, verificando, inclusive, a disponibilidade dos 

respectivos destinatários. 

37 No Outlook 2016, não é permitido mover mensagens da 

guia Prioritário para a guia Outros, pois as mensagens 

daquela guia possuem determinadas características que 

as impedem de serem movidas. 

38 Após a definição e a implementação do nível de 

segurança da informação para uma organização, não há 

necessidade de se realizar melhorias futuras, como, por 

exemplo, incrementá-lo, já que a proteção da 

informação estará garantida. 

39 Elaborar um planejamento estratégico de segurança da 

informação é um procedimento que pode ser realizado 

por uma organização com o objetivo de definir políticas, 

responsabilidades e escopo dos recursos a serem 

protegidos. 

40 O Backdoor, um tipo específico de vírus muito poderoso, 

não utiliza o e-mail como forma de invasão. 
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES 

Em relação à legislação aplicável ao Conselho Federal de 

Medicina (CFM) e ao Conselho Regional de Medicina (CRM), 

julgue os itens a seguir. 

 

41 É vedado aos médicos militares participarem de eleições 

no CRM em que estiverem inscritos, quer como 

candidatos, quer como eleitores. 

42 Os médicos militares, no exercício de atividades  

técnico-profissionais decorrentes de sua condição 

militar, não estão sujeitos à ação disciplinar dos 

Conselhos Regionais de Medicina nos quais estiverem 

inscritos, e sim à da Força Singular a que pertencerem. 

43 Na primeira reunião ordinária do CFM, será eleita a sua 

diretoria, composta de presidente, vice-presidente, 

secretário-geral, primeiro, segundo e terceiro 

secretários, tesoureiro e corregedor-geral. 

 ____________________________________________________  

Quanto à Lei n.º 9.656/1998, julgue os itens de 44 a 49. 

 

44 Operadora de plano de assistência à saúde é pessoa 

jurídica que opere produto, serviço ou contrato de 

prestação continuada de serviços ou cobertura de custos 

assistenciais, por prazo indeterminado, com a finalidade 

de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, 

pela faculdade de acesso e atendimento por 

profissionais ou serviços de saúde, livremente 

escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, 

visando à assistência médica, a ser paga integral ou 

parcialmente às expensas da operadora contratada, 

mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, 

por conta e ordem do consumidor. 

45 Entre outros requisitos, para obter a autorização de 

funcionamento, as operadoras de planos privados de 

assistência à saúde devem apresentar descrição de  

suas instalações e dos equipamentos destinados à  

prestação de serviços, demonstrar a viabilidade  

econômico-financeira dos planos oferecidos e 

especificar a área geográfica coberta pelo plano. 

46 O CFM poderá determinar a suspensão temporária  

da comercialização de plano ou produto caso  

identifique qualquer irregularidade contratual, 

econômico-financeira ou assistencial. 

47 O Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) é órgão 

colegiado integrante da estrutura regimental do 

Ministério da Saúde que tem como uma de suas 

competências estabelecer e supervisionar a execução de 

políticas e diretrizes gerais do setor de saúde 

suplementar. 

48 Os administradores e membros dos conselhos 

administrativos das operadoras respondem 

solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, 

exceto em relação aos acionistas, cotistas e cooperados, 

pelo descumprimento de normas e pela falta de 

constituição e cobertura das garantias obrigatórias. 

49 O processo administrativo de apuração de infrações, 

antes de aplicada a penalidade, excepcionalmente 

poderá ser suspenso se a operadora ou prestadora de 

serviço assinar termo de compromisso de ajuste de 

conduta perante a diretoria colegiada, que terá eficácia 

de título executivo extrajudicial, obrigando-se a cessar a 

prática de atividades objeto da apuração. 

 ____________________________________________________  

Com base no Código de Ética Médica, julgue os itens 

subsequentes. 

 

50 Nenhuma disposição estatutária de hospital ou de 

instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo 

médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 

serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico 

e da execução do tratamento, salvo quando em 

benefício do paciente. 

51 O médico responsabilizar-se-á, em caráter pessoal e 

nunca presumido, pelos seus atos profissionais, 

resultantes de relação particular de confiança e 

executados com diligência, competência e prudência. 

52 A natureza da atuação profissional do médico 

caracteriza relação de consumo. 

53 A procriação medicamente assistida e a sistemática 

ocorrência de embriões supranumerários somente se 

justificam se o médico tiver por objetivo criar embriões 

para investigação ou por finalidade de escolha de sexo 

ou eugenia. 

54 É vedado ao médico revelar fato de que tenha 

conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, 

salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, 

por escrito, do paciente. 

55 O médico pode participar de anúncios de empresas 

comerciais de qualquer natureza, valendo-se de sua 

profissão. 

56 O médico portador de doença incapacitante para o 

exercício profissional, apurada pelo CRM em 

procedimento administrativo com perícia médica, terá 

seu registro cancelado, podendo solicitar nova inscrição 

caso não perdure sua incapacidade. 
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Quanto ao Código de Processo Ético Profissional, julgue os 

itens seguintes. 

 

57 A competência para instaurar sindicância e processo 

ético-profissional e para apreciar e julgar as infrações 

éticas é do CRM em que o médico esteja inscrito ao 

tempo da ocorrência do fato punível. 

58 O relatório conclusivo da sindicância será levado à 

apreciação da câmara de sindicância, podendo propor 

conciliação quando pertinente. 

59 A conciliação entre as partes não será admitida nos casos 

que envolvam lesão corporal de natureza grave, assédio 

sexual ou óbito do paciente. 

60 O termo de ajustamento de conduta é sigiloso e 

necessariamente deve ser firmado nos autos da 

sindicância que tenha, no polo ativo, a figura do 

denunciante. 

 ____________________________________________________  

A partir do que estabelece o Regimento Interno do CRM‐PR, 

julgue os itens a seguir. 

 

61 Os médicos devidamente registrados no CRM-PR 

poderão participar de sessões, que não de julgamento, 

sem direito à voz ou voto e após agendamento prévio 

com a diretoria. 

62 Verificadas seis faltas consecutivas ou doze intercaladas 

e não justificadas, os cargos dos conselheiros  

faltosos serão considerados como vagos e eles 

automaticamente desligados. 

 ____________________________________________________  

Com relação às Resoluções do CFM, julgue os itens  

de 63 a 66. 

 

63 Ao médico estrangeiro, portador de visto temporário, 

que venha ao Brasil na condição de cientista, professor, 

técnico ou simplesmente médico, sob regime de 

contrato, é proibida a inscrição nos Conselhos Regionais 

de Medicina para o exercício de suas atividades 

profissionais. 

64 O estrangeiro, detentor de visto temporário na condição 

de estudante, que tiver concluído o curso de medicina 

em faculdade brasileira somente poderá inscrever-se no 

CRM e exercer legalmente a profissão se obtiver o visto 

permanente. 

65 O cidadão estrangeiro nascido em um dos  

países-membros do Mercosul que tenham assinado e 

ratificado o Acordo de Livre Residência com o Brasil 

poderá exercer a medicina em território brasileiro, 

ficando desobrigado de outras exigências caso 

apresente o visto de permanência. 

66 No caso de afastamento do médico diretor técnico do 

estabelecimento de saúde, deverá o cargo ser 

imediatamente ocupado por seu substituto e as 

substituições comunicadas ao CRM trimestralmente. 

 ____________________________________________________  

No que se refere à Resolução CFM n.º 2.152/2016, que 

regulamenta a Comissão de Ética Médica, julgue os itens que 

se seguem. 

 

67 Independentemente do número de médicos nas 

instituições, é obrigatória a constituição de Comissão de 

Ética Médica. 

68 A apuração interna no âmbito da Comissão de Ética 

Médica, por se tratar de procedimento sumário de 

esclarecimento, não está sujeita às regras do 

contraditório e da ampla defesa. 

69 A Comissão de Ética Médica deve emitir juízo de valor a 

respeito dos fatos que apurar mediante relatório 

circunstanciado.  

70 Os médicos envolvidos em fatos a serem apurados, 

convocados nas apurações internas, que 

deliberadamente se recusarem a prestar 

esclarecimentos à Comissão de Ética Médica ficarão 

sujeitos a procedimento administrativo no âmbito do 

respectivo CRM. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Julgue os itens seguintes, relativos à extinção dos atos 

administrativos. 

 

71 A consolidação de situação fática, também conhecida 

como teoria do fato consumado, representa 

relativização do princípio da legalidade na medida em 

que é capaz de autorizar, por exemplo, a manutenção de 

ato administrativo, mesmo se praticado em afronta à lei. 

72 A convalidação consiste em técnica que permite ao 

administrador, mesmo diante de ato administrativo nulo 

em razão de vício insanável, proceder à sua manutenção, 

desde que, fundamentadamente, isso mais bem atenda 

ao interesse público. 

73 Na hipótese de um primeiro ato administrativo vir a ser 

revogado por um segundo, a revogação desse segundo 

ato por um terceiro não importará, automaticamente, a 

repristinação do primeiro, sendo necessário, se assim 

desejar a Administração, que se faça constar do 

derradeiro ato, de forma expressa e inquestionável, a 

intenção de revigorar o ato original. 

 ____________________________________________________  

A respeito da evolução histórica da responsabilidade do 

Estado, julgue os itens a seguir. 

 

74 Na teoria da responsabilidade com culpa (ou doutrina 

civilista da culpa), os atos de império, praticados 

segundo regime jurídico de direito público, eram postos 

a salvo de qualquer responsabilização, que somente era 

passível de recair sobre o Estado na hipótese dos 

chamados atos de gestão.  

75 A teoria do risco integral contrapõe-se à do risco 

administrativo na medida em que aquela encerra 

responsabilidade estatal genérica e indiscriminada, 

ainda quando virtual dano se originar de culpa exclusiva 

da vítima, enquanto esta atenua a responsabilização do 

Estado para afastá-la na hipótese ou atenuá-la se a culpa 

for concorrente. 

76 A teoria da culpa anônima ou da falta do serviço encerra 

responsabilidade objetiva do Estado sempre que se 

evidenciar a inexistência do serviço, seu mau 

funcionamento ou seu atraso. 

 ____________________________________________________  

Com relação à improbidade administrativa, julgue os 

próximos itens. 

 

77 Além dos particulares que estejam em concurso de 

pessoas, são sujeitos ativos do ato de improbidade 

administrativa os agentes públicos em geral, incluídos, 

sem exceção, agentes políticos. 

78 Pratica ato de improbidade administrativa o consultor 

cujo parecer haja resultado em prejuízo ao erário, 

independentemente de culpa ou má-fé. 

79 É lícito à Administração, observado o processo 

administrativo disciplinar que assegure o contraditório, 

aplicar ao agente público ímprobo as sanções previstas 

na lei de improbidade administrativa. 

Quanto às normas programáticas, julgue os itens que se 

seguem. 

 

80 A normas programáticas são comandos-valores que, ao 

mesmo tempo em que orientam o legislador, são por 

este discricionariamente preenchidas de eficácia. 

81 As normas programáticas, embora abertas e dotadas de 

alto grau de abstração, ostentam eficácia plena, já 

desencadeando plenos efeitos antes e 

independentemente de regulamentação. 

82 É característica da norma programática não regular 

diretamente direitos ou garantias, mas, sim, enunciar 

preceitos a serem perseguidos pelo Poder Público em 

prol de fins socialmente desejáveis. 

 ____________________________________________________  

Julgue os itens a seguir acerca das Comissões Parlamentares 

de Inquérito (CPIs) e de seu tratamento constitucional. 

 

83 As CPIs podem encaminhar suas conclusões não  

apenas ao Ministério Público, mas também à advocacia  

pública e a outros órgãos de controle para que, dentro 

de suas searas de competência, possam aprofundar  

as operações e, eventualmente, pleitear a 

responsabilização de agentes. 

84 As CPIs somente podem existir validamente para a 

apuração de fato específico, determinado, concreto, 

individual, com precisão material e que seja de interesse 

público, vedada a investigação de fatos múltiplos que 

ampliem demasiadamente o escopo dos trabalhos. 

85 Em que pese ostentem poderes investigatórios próprios 

de autoridade policial, as CPIs não podem acessar 

inquérito ainda sob sigilo, evitando-se, com isso, o 

vazamento de informações por vezes sensíveis. 

 ____________________________________________________  

No que concerne ao Ministério Público na Constituição 

Federal de 1988 (CF), julgue os itens subsequentes. 

 

86 Por força da teoria dos poderes implícitos, o Ministério 

Público, titular da ação penal, detém a capacidade de 

empreender atividade investigatória, procedendo à 

colheita dos elementos de prova necessários à 

identificação da materialidade e da autoria de possível 

delito. 

87 Compete ao presidente da República nomear, entre os 

integrantes de lista tríplice formada pelos membros do 

Ministério Público da União, o procurador-geral da 

República, exigida a aprovação do nome por maioria 

absoluta do Senado Federal.  

88 Conjugados os princípios da indivisibilidade, da unidade 

e da independência funcional, cabe ao próprio 

Ministério Público dirimir eventuais conflitos de 

atribuições investigatórias entre seus membros. 
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Com relação aos procedimentos nos dissídios individuais 

trabalhistas, julgue os itens seguintes. 

 

89 A reclamação trabalhista poderá ser verbal ou escrita e, 

nesse último caso, o pedido deverá ser certo, 

determinado e contar com a indicação de seu valor. 

90 A revelia pode ser traduzida como qualquer inércia do 

réu, sendo gênero do qual a contumácia é espécie. 

91 Na Justiça do Trabalho, admite-se a reconvenção, na 

qual não há a possibilidade de condenação em 

honorários de sucumbência. 

 ____________________________________________________  

Considerando o entendimento jurisprudencial do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), julgue os itens que se seguem. 

 

92 A capacidade postulatória das partes abrange as Varas 

do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho, 

alcançando inclusive as ações rescisórias, mas não os 

recursos de competência do TST. 

93 A tutela provisória concedida em sentença pode ser 

impugnada por meio de recurso ordinário, ao qual não 

poderá ser atribuído efeito suspensivo. 

94 É cabível recurso adesivo nas hipóteses de interposição 

de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e 

de embargos, sendo necessário que a matéria nele 

veiculada esteja relacionada com a do recurso 

interposto pela parte contrária. 

 ____________________________________________________  

Com base no entendimento jurisprudencial do TST, julgue os 

próximos itens. 

 

95 No que toca à execução das contribuições 

previdenciárias, a competência da Justiça do Trabalho 

limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que 

proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, 

que integrem o salário de contribuição. 

96 O Ministério Público do Trabalho possui legitimidade 

para ajuizar ação rescisória, ainda que não tenha sido 

parte no processo que deu origem à decisão 

rescindenda. 

97 A testemunha não pode ser considerada como suspeita 

pelo simples fato de estar litigando contra o mesmo 

empregador no processo em que arrolada. 

De acordo com a Lei de introdução às normas do direito 

brasileiro, julgue os itens a seguir. 

 

98 A proteção ao direito adquirido tem aplicação somente 

no âmbito do direito privado, uma vez que, nas relações 

de natureza pública, o interesse social prevalece sobre a 

segurança jurídica. 

99 Todas as leis, mesmo aquelas de inegável clareza, 

admitem interpretação, sendo certo que sua aplicação 

exige, antes, sua compreensão. 

 ____________________________________________________  

No que se refere às disposições sobre obrigações, contratos 

e responsabilidade civil, julgue os itens subsequentes. 

 

100 Os contratos de compra e venda, em que as partes são, 

simultaneamente, credoras e devedoras entre si, 

configuram relações jurídicas obrigacionais complexas. 

101 Quando o devedor, culposamente, não efetuar o 

pagamento no tempo, no lugar e na forma 

estabelecidos, restará configurada hipótese de mora 

solvendi. 

102 O ordenamento jurídico brasileiro, embora admita a 

formação de contratos não previstos em lei, não autoriza 

a coligação de espécies contratuais. 

103 Na responsabilidade civil objetiva, o dolo do agente 

causador do dano é irrelevante, mas a demonstração de 

sua culpa é fundamental para a caracterização do dever 

de indenizar. 

 ____________________________________________________  

À luz do CPC/2015, julgue os seguintes itens a respeito do 

regramento do pedido na petição inicial. 

 

104 Na hipótese de múltiplos credores de obrigação 

indivisível, qualquer um deles ostenta legitimidade para, 

isoladamente, postular judicialmente o adimplemento 

da integralidade da obrigação, funcionando como 

espécie de substituto processual dos demais credores. 

105 Enquanto o pedido alternativo encerra um único pleito, 

passível de ser cumprido de mais de uma forma, a 

chamada cumulação alternativa veicula mais de uma 

postulação, podendo qualquer uma delas ser acolhida. 

106 A compatibilidade entre os pedidos é requisito que 

somente submete a cumulação própria, não alcançando, 

por lógica, a cumulação imprópria, que naturalmente 

congrega pretensões excludentes entre si. 
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Com base no CPC/2015, julgue os itens seguintes acerca do 

cumprimento de sentença. 

 

107 Os princípios da disponibilidade da execução e da inércia 

são, em alguma medida, relativizados pela possibilidade 

de o juízo dar início, de ofício, ao cumprimento de 

sentença de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa 

e pagar quantia certa. 

108 O preceito cominatório (astreintes) fixado de modo a 

compelir o executado ao cumprimento de obrigação 

comporta pronto cumprimento provisório e 

levantamento de valores desde o momento em que 

proferida a decisão que o estabelece. 

109 O demandado em ação de obrigação de entrega de coisa 

deve invocar eventuais benfeitorias promovidas no bem 

já por ocasião da contestação ofertada durante a fase de 

conhecimento, sob pena de preclusão a inviabilizar que 

o ponto seja invocado em impugnação ao cumprimento 

de sentença. 

 ____________________________________________________  

Quanto ao direito probatório no CPC/2015, julgue os itens 

que se seguem. 

 

110 O princípio dispositivo orienta também a atividade 

probatória, impedindo que o juiz atue ativamente na 

colheita da prova, determinando sua produção, por 

exemplo. 

111 Por não poder ser obrigada a produzir prova contra si 

mesma, pode a parte que proceder à juntada de 

documento contrário a seus interesses requerer, e ver 

deferido, seu desentranhamento dos autos. 

112 Embora, de regra, o objeto da prova restrinja-se a fatos, 

é possível, excepcionalmente, que se exija a 

comprovação do teor e da vigência de matéria jurídica, 

como é o caso do direito estadual, municipal, 

consuetudinário e estrangeiro. 

 ____________________________________________________  

Acerca dos crimes contra a fé pública e a Administração 

Pública, julgue os itens de 113 a 115. 

 

113 O crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do 

Código Penal, é classificado como crime funcional 

impróprio, pois somente pode ser praticado por quem 

ostente a qualidade de funcionário público. 

114 Aquele que adquire objeto especialmente destinado à 

falsificação de moeda, sem, contudo, efetivamente 

produzir moeda falsa, não incorre em conduta 

criminosa, uma vez que praticou ato meramente 

preparatório. 

115 O bem jurídico tutelado no crime de fraudes em 

certames de interesse público não é a fé pública, mas 

sim a Administração Pública, em seus aspectos material 

e moral. 

 ____________________________________________________  

No que se refere ao direito previdenciário, julgue os itens 

subsequentes. 

 

116 São segurados obrigatórios da previdência social como 

contribuintes individuais quem presta serviço de 

natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou 

mais empresas, sem relação de emprego, e a pessoa 

física que exerce, por conta própria, atividade 

econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou 

não. 

117 Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: pensão por morte; auxílio-reclusão;  

salário-família e auxílio-acidente; e serviço social e 

reabilitação profissional. 

118 Em relação à contagem recíproca de tempo de serviço, é 

admitida a contagem concomitante de tempo de serviço 

público com tempo de atividade privada. 

 ____________________________________________________  

O art. 195 da CF estabelece que a seguridade social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 

nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios e de contribuições sociais. A esse respeito, julgue 

os itens a seguir. 

 

119 As contribuições sociais do empregador e da empresa 

incidirão sobre a folha de salários e os demais 

rendimentos do trabalho pagos à pessoa física que lhe 

preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, sobre 

a receita ou o faturamento e sobre o lucro. 

120 As contribuições sociais incidem sobre a aposentadoria 

e a pensão concedidas ao trabalhador e aos demais 

segurados da previdência social pelo regime geral de 

previdência social e sobre a receita de concursos de 

prognósticos. 
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PROVA DISCURSIVA 

 Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, 
transcreva o texto para a folha de texto definitivo da prova discursiva, no local apropriado, pois não serão avaliados 
fragmentos de texto escritos em locais indevidos. 

 Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. Também será 
desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe um 
traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

 O espaço destinado à transcrição de texto da folha de texto definitivo não poderá ser assinado, rubricado nem conter 
nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura apenas 
no campo apropriado. 

 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. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

A palavra docimasia tem origem no grego dokimasia e no francês docimasie (experiência ou 

prova). A docimasia pulmonar hidrostática de Galeno é uma perícia médico-legal aplicada com a 

finalidade de verificar se uma criança nasceu viva e, portanto, respirou. Após respirar, o feto tem os 

pulmões cheios de ar e, quando colocados em uma vasilha com água, flutuam. Caso afundem, é 

porque nasceu morto e não houve respiração. No âmbito jurídico, a docimasia é relevante, pois, se a 

pessoa nasceu viva ou é natimorta, as consequências jurídicas serão diferentes em cada caso. 

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. 

 

A pessoa natural e os direitos da personalidade 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) início da personalidade jurídica da pessoa natural; 

b) proteção jurídica do nascituro e direitos da personalidade do natimorto; e 

c) capacidade da pessoa natural. 
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