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CONCURSO PÚBLICO – 01/2019 – EBSERH/NACIONAL – EDITAL Nº 4 

ADVOGADO 

 
 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 12 (doze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, Legislação Aplicada ao SUS 5 (cinco) 
questões, Legislação Aplicada à EBSERH 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) 
questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo na própria Folha de Respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 

de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 
VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 

deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 

registradas neste Caderno não serão levadas em consideração. 
X.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 

a Folha de Respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia com atenção os dois textos a seguir para 
responder às questões de 1 a 6.   

[Texto 1] 
 Trecho do artigo Trabalho e Existência 
produzido pelo Sesc São Paulo.  
 As atividades humanas designadas como 
trabalho, para além de seu caráter utilitário, também 
são responsáveis por construir identidades. Uma vez 
que organizam o tempo, determinam as relações entre 
os indivíduos e configuram sua autorrepresentação, 
torna-se compreensível que nos entendamos em 
função das atividades laborais que exercemos. 

Catálogo impresso Publicação Sesc SP - Nós, criação, trabalho e 
cidadania. Novembro de 2019.  

[Texto 2] 

 
Fonte: https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-

e3SVhEsygcJ6L-mg.jpeg  
1) Sobre a interpretação dos textos, analise as 

afirmativas abaixo. 
I. Os dois textos pactuam do mesmo ponto de 

vista sobre o trabalho.  
II. Os dois textos lidos em sequência geram uma 

relação de descontinuidade na compreensão de 
trabalho. 

III. Os dois textos lidos em sequência geram uma 
relação de contiguidade na compreensão de 
trabalho. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa II está correta. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
2) Sobre a interpretação dos textos, assinale a 

alternativa correta. 
a) O [texto 1] é uma sequência tipológica injuntiva 

enquanto a tirinha [texto 2] representa uma 
sequência tipológica narrativa. 

b) Por ambos os textos terem como função “vender” uma 
ideia sobre trabalho, eles podem ser considerados 
sequências tipológicas propagandísticas. 

c) O [texto 1] apresenta uma sequência explicativa 
sobre uma ideia de trabalho, enquanto a tirinha 
[texto 2] apresenta uma menção denotativa sobre 
trabalho por meio da dúvida do personagem.   

d) A tirinha [texto 2] faz uso da fala de 
personagens que mesmo representando o 
público infantil promove uma reflexão profunda 
sobre o trabalho na vida adulta. 

e) O [texto 1] por ser ficcional promove um olhar 
romantizado e errôneo da concepção de trabalho. 

3) Quanto à principal distinção de ponto de vista 
dos dois textos, assinale a alternativa correta. 
a) Enquanto o primeiro texto apresenta uma 

sequência de descrições sobre o trabalho e a 
constituição identitária dos sujeitos, a dúvida do 
personagem da tirinha denuncia uma percepção 
de trabalho que rouba a vida de quem o realiza. 

b) Eles se distinguem por serem aleatórios na 
apresentação propositiva confundindo o leitor 
sobre o foco pretendido por eles enquanto tema.  

c) A tese que sustenta o [texto 1] fundamenta-se 
no senso comum sobre o trabalho, enquanto a 
tese da tirinha está assentada em pesquisas e 
estatísticas brasileiras. 

d) O sentido de contradição entre os textos pode ser 
pensado pelo primeiro quadrinho ser uma afirmação 
e o segundo quadrinho uma interrogação. 

e) Os textos se diferem enquanto estrutura por 
mais que os argumentos e o ponto de vista de 
ambos coincidam. 

 
4) Assinale a alternativa que indica o sentido 

correto do emprego do termo “para” no trecho: 
“Trabalhar para ganhar a vida”. 
a) Conclusivo. 
b) Finalidade. 
c) Explicativo. 
d) Concessivo. 
e) Alternativo. 

 
5) Assinale a alternativa correta que contenha a 

expressão mais condizente com a interpretação 
sobre trabalho proposta pelo [texto 1].   
a) O único lugar em que o sucesso vem antes do 

trabalho é no dicionário. 
b) Deus ajuda quem cedo madruga. 
c) Tempo é dinheiro. 
d) Cabeça vazia, oficina do diabo. 
e) O trabalho enobrece o homem. 

 
6) Analise as afirmativas abaixo em relação ao 

[texto 1] e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) No trecho “As atividades humanas designadas 

como trabalho, para além de seu caráter 
utilitário”, os termos destacados são 
classificados como adjetivos. 

(  ) A palavra “também” é um advérbio de exclusão. 
(  ) No trecho “Uma vez que organizam o tempo”, 

o termo destacado funciona sintaticamente 
como Objeto Direto. 

(  ) O trecho “que nos entendamos em função das 
atividades laborais.” É classificado sintaticamente 
como Oração Subordinada Completiva Nominal. 

(  ) O trecho “que exercemos” é classificado 
sintaticamente como Oração Subordinada 
Adjetiva Restritiva. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V, V, V. 
b) V, V, F, F, F. 
c) F, F, V, F, F. 
d) V, F, V, F, V. 
e) V, F, F, V, V. 

https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-e3SVhEsygcJ6L-mg.jpeg
https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-e3SVhEsygcJ6L-mg.jpeg
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 Leia com atenção a reportagem abaixo para 
responder às questões de 7 a 10. 

 
 Adaptado 
 A terceira edição da pesquisa Nossa Escola em 
(Re)Construção ouviu estudantes dos ensinos 
fundamental e médio e mostrou que 64% deles 
“consideram importante” ter psicólogo na escola para 
atendê-los. 
 Os jovens querem profissionais de psicologia 
na escola “tanto no apoio para lidar com sentimentos, 
quanto para orientar sobre o que venham a fazer no 
futuro”. 
 “Há uma preocupação entre os alunos de que 
as escolas apoiem no desenho do futuro deles”, 
destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma 
que produz conteúdos de apoio a educadores, que 
também esteve à frente da pesquisa. 
 A atuação permanente de psicólogos nas 
escolas está prevista em projeto de lei (PL) aprovado 
pelo Congresso Nacional.  
 A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 
21 anos, de todo o Brasil. A maior participação na 
pesquisa foi de estudantes da Região Sudeste (63,5%). 
A maioria passou a maior parte da vida escolar em 
escolas públicas (93,4%), tinha de 15 a 17 anos (58%), 
é formada de meninas (52%) e se define de cor parda 
(42%). 

Fonte: https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/11/30/maioria-
estudantes-psicologo-escolas.html  

7) A partir da interpretação do texto acima, 
assinale a alternativa correta. 
a) Trata-se de uma reportagem baseada em 

estatísticas internacionais e que sustenta os 
argumentos necessários para a aprovação do 
PL pelo Congresso Nacional. 

b) A demanda dos estudantes por profissionais da 
educação se deve a uma necessidade tanto de 
saúde emocional como de orientação vocacional. 

c) Por tratar-se de uma pesquisa feita tanto com 
alunos do ensino fundamental como do ensino 
médio nada podemos inferir sobre a 
necessidade de profissionais da saúde mental 
para aluno da primeira infância. 

d) O resultado da pesquisa sustenta-se, 
majoritariamente, na demanda de estudantes 
de escolas da rede pública e dividi-se 
igualmente pela escuta de pessoas do sexo 
feminino e do sexo masculino. 

e) Sabemos pelo texto que a pesquisa não ouviu 
estudantes da rede de ensino privado por 
compreender que a maior necessidade por 
auxílio psíquico advém das pessoas que não 
podem pagar pelo ensino.  

 
8) Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas do trecho a seguir, 
respeitando o sentido pretendido pelo texto e a 
Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 

“_____ no apoio para lidar com sentimentos, ____ 
para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”. 

a) Seje / seja. 
b) Seja / como. 
c) Quiça / seja. 
d) Mas / mais. 
e) Mais / menos. 

9) Leia o trecho: ‘Há uma preocupação entre os 
alunos de que as escolas apoiem no desenho do 
futuro deles’, destaca Tatiana Klix, diretora da 
Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de 
apoio a educadores, que também esteve à frente 
da pesquisa.” e assinale a alternativa incorreta. 
a) O verbo “haver” é impessoal. 
b) A palavra “entre” é, morfologicamente, uma 

preposição. 
c) A expressão “uma plataforma” é composta, 

respectivamente, por um artigo indefinido e um 
substantivo. 

d) Em “apoio a educadores”, a palavra “a” é uma 
preposição. 

e) Em “que também esteve”, a palavra “que” é 
uma conjunção. 

 
10) De acordo com as regras de concordância 

verbal e nominal, assinale a alternativa correta. 
a) As dificuldades socioemocionais representam 

problemas muito graves e presentes na vida de 
adolescentes de vários níveis social.  

b) A presença de profissionais da área de 
psicologia é uma reivindicação e direito dos 
jovens que, na rede de ensino, tem 
necessidade de apoio psicológico. 

c) A necessidade de auxílio psicológico, por meio 
da presença de profissionais da área de saúde 
mental nas escolas, deve ser um fato 
observado pelas autoridades. 

d) Os direitos devem ser cumpridos para que haja 
condições saudável de convivência entre os 
jovens na idade escolar. 

e) Os pais e responsáveis devem ficar atentos com 
quem os adolescentes convive no seu cotidiano. 

 
RACIOCINIO LÓGICO 

 
11) Considerando que os símbolos ∧, ∨, → e ↔ 

representem operadores lógicos e significam “e”, 
“ou”, “então” e “se e somente se”, 
respectivamente, análise os seguintes testes 
lógicos e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).  

 
(  ) (32 − 3 × 12 =  −4 ∧ 12 + 15 = 27) 

(  ) (15 + 2 ≠ 17 ∨ 18 − 9 = 9 ) 

(  ) (12 ÷ 4 = 4 ↔ 25 − 13 = 12) 

(  ) (48 ÷ 4 = 12 → 16 + 17 ≠ 33) 

(  ) (13 + 12 =  9 ∨ 1 + 1 = 3) 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, F, V   
b) V, V, F, F, F   
c) F, F, V, V, V 
d) V, F, F, V, V 
e) F, V, F, V, F 
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12) Se A e B simbolizam, respectivamente, as 
proposições “João recebe uma promoção no 
emprego” e “João compra um carro novo”, 
considere a proposição composta A → B para 
analisar as afirmações. 
I. A proposição composta A → B é falsa se A 

é falsa e B é falsa. 
II. A proposição composta A → B é verdadeira 

se B é verdadeira e A é verdadeira. 
III. A proposição composta A → B é verdadeira 

se A é falsa e B é verdadeira. 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a segunda afirmação é verdadeira 
b) Apenas a terceira afirmação é falsa 
c) Apenas a segunda afirmação é falsa 
d) Todas as afirmações são verdadeiras 
e) Apenas a primeira afirmação é falsa  

13) Dada a sentença 
 

“Ou Camila é médica ou Ana é dentista.”  
 Assinale a alternativa que apresenta a negação 

das proposições anteriores. 
a) Camila não é médica e Ana não é dentista 
b) Camila não é médica ou Ana não é dentista 
c) Se Camila não é médica então Ana não é dentista 
d) Camila é médica se e somente se Ana é dentista 
e) Se Camila é médica então Ana é dentista  

14) Considerando o conjunto de números inteiros de 
três algarismos, analise as afirmativas abaixo. 
I. Existem 56 números menores que 800, 

terminados em 0 e cujo algarismo da dezena é 
menor ou igual a 7. 

II. Existem 90 números pares, maiores que 350 cujo 
algarismo da dezena é igual a 2, 5 ou 9. 

III. Existem 500 números cujo algarismo da centena 
é ímpar ou algarismo da dezena é ímpar. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) A primeira afirmação é verdadeira 
b) A terceira afirmação é verdadeira 
c) A primeira e a segunda afirmação são 

verdadeiras 
d) A segunda e a terceira afirmações são 

verdadeiras 
e) A segunda afirmação é verdadeira  

15) Analise as sentenças a seguir, verificando 
quais resultam em valores lógicos verdadeiros 
e quais resultam em valores lógicos falsos. 
Considere que os símbolos → e ↔ representam 
os operadores lógicos “se…então” e “se e 
somente se”, respectivamente. 
(  ) A probabilidade de se escolher, ao acaso, um 

número maior que 6 no conjunto A = 
{2,5,8,25,1,12} é de 50%. 

(  ) A negação da negação de uma proposição, 
resulta na própria proposição. 

(  ) (5 – 2 = 2) → (5 + 2 = 8). 
(  ) ( √169 > √225 ) ↔ (4 > 3). 

 De acordo com as sentenças apresentadas, 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo dos 
valores lógicos das proposições. 
a) V, F, F, V   c)  V, V, V, F       e)  V, V, F, V 
b) F, V, F, V   d)  F, V, V, F 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

16) Em relação às Ferramentas de Busca, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Ferramentas de Busca são ferramentas online 

utilizadas para encontrar todo o tipo de 
conteúdo a partir do uso de palavras-chave. 

(  ) As principais Ferramentas de Busca 
compartilham das mesmas bases de dados. 

(  ) Três Ferramentas de Busca muito usadas no 
mundo são: Bing, Yahoo e Ask. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) V, F, V 
c) F, V, V 
d) V, V, F 
e) F, F, V 

 
17) Atualmente a maioria dos hospitais possuem 

redes de computadores. O que determina os 
diferentes tipos de redes são as necessidades 
que elas devem atender. Três formatos comuns 
em redes de computadores são: 
a) PAN - LAN - WAN  
b) XAN - YAN - ZAN 
c) AAN - BAN - CAN 
d) KAN - LAN - NAN 
e) 1AN - 2AN - 3AN  

18) Em um Editor de Planilha do Pacote Microsoft 
Office, temos a seguinte fórmula expressa: 
=B3-A2. Isso representa que: 
a) o valor de A2 é maior que o valor especificado 

na célula B3 
b) teremos o resultado do intervalo expresso entre 

a célula B3 e a célula A2 
c) deve-se retirar da célula B3 o valor 

especificado na célula A2 
d) tanto o valor de B3, como o valor de A2, tem 

valores matematicamente iguais 
e) o valor de B3 é maior que o valor especificado 

na célula A2  
19) Leia a frase abaixo referente a Sistema 

Operacional e Software:  
 "Dentro dos vários Sistemas Operacionais que 
encontramos no mercado o _____ e o _____ se 
destacam atualmente."   
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) Outlook / Windows 
b) Linux / Oracle 
c) Oracle / Windows 
d) Linux / Outlook 
e) Linux / Windows  

20) Assinale, das alternativas abaixo, a única que 
identifica corretamente uma das principais 
funcionalidades dos Editores de Apresentação 
do Pacote Microsoft Office. 
a) ajuste automático de memória 
b) processamento do desvio padrão 
c) paralelização de operações pesadas 
d) efeitos de transição de slides 
e) monitoramento do processamento da CPU 
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 
 

21) É previsto na Lei nº 8.080/1990, em seu Capítulo VI no 
Art. 1º, sobre o subsistema e atendimento domiciliar, 
incluído pela Lei nº 10.424/2002, que dispõe sobre os 
atendimentos e internações domiciliares no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base no 
exposto, assinale a alternativa correta. 
a) Na modalidade de assistência de atendimento e 

internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado integral 
dos pacientes em seu domicílio 

b) Na modalidade de assistência de atendimento 
e internação domiciliares incluem-se os 
procedimentos médicos e de enfermagem, não 
havendo necessidade entre outras áreas para 
este tipo de cuidado 

c) O atendimento e a internação domiciliares 
serão realizados por equipes, exclusivamente 
médicas, que atuarão nos níveis da medicina 
preventiva, terapêutica e reabilitadora 

d) O atendimento e a internação domiciliares só 
poderão ser realizados por indicação da família, 
sem a concordância com a equipe médica 

e) O atendimento e a internação domiciliares só 
poderão ser realizados por indicação médica, 
sem a necessidade de concordância do 
paciente ou de sua família  

 
22) Leia abaixo parte do Art. 1º da Lei nº 8142/1990, 

que discorre sobre a participação popular no 
Sistema Único de Saúde (SUS).  
 

 “O Conselho de Saúde, em caráter permanente 

e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, 

_____ e _____, atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo 

chefe do poder _____ constituído em cada esfera do 

governo”. 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas 
a) profissionais de saúde / usuários / ilegalmente 
b) médicos / sanitaristas / verbalmente 
c) profissionais de saúde / usuários / legalmente 
d) profissionais de saúde / sanitaristas / legalmente 
e) médicos / usuários / legalmente 

23) Os serviços de saúde devem garantir a 
segurança do seu paciente. Para auxiliar nesse 
manejo do cuidado, foi criada a Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de 
julho de 2013, com objetivo de instituir ações 
para promoção da segurança do paciente e a 
melhoria da qualidade nos serviços de saúde.  
Em relação à vigilância, monitoramento e 
notificações de eventos adversos, assinale a 
alternativa correta. 
a) A notificação dos eventos adversos, para fins 

desta Resolução, deve ser realizada 
semestralmente pelo Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP), até o 15º (décimo quinto) dia 
útil do mês subsequente ao mês de vigilância, 
por meio das ferramentas eletrônicas 
disponibilizadas pela Anvisa 

b) Os eventos adversos que evoluírem para óbito 
devem ser notificados em até 72 (setenta e 
duas) horas a partir do ocorrido 

c) A notificação dos eventos adversos, para fins 
desta Resolução, deve ser realizada 
mensalmente pelo Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP), até o 20º (vigésimo) dia útil do 
mês subsequente ao mês de vigilância, por 
meio das ferramentas eletrônicas 
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde 

d) Os eventos adversos que evoluírem para óbito 
devem ser notificados em até 24 (vinte e 
quatro) horas a partir do ocorrido 

e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito 
devem ser notificados em até 48 (quarenta e 
oito) horas a partir do ocorrido 

 
24) O Conselho Nacional de Saúde é procurado por 

várias instâncias como: usuários, trabalhadores, 
gestores, diferentes entidades da sociedade civil 
(como Organizações não governamentais e 
órgãos de exercício profissional), entre outros, 
com a finalidade de sanar dúvidas e obter 
esclarecimentos sobre o plano de gestão. Neste 
sentido, também é indicado aos membros dos 
conselhos de saúde fiscalizar o andamento dos 
serviços. Em relação à fiscalização dos 
conselheiros de saúde, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).   
(  ) “É recomendada a leitura do Plano de Saúde e 

as deliberações apresentadas no relatório da 
última Conferência de Saúde da cada região.” 

(  ) “São indicadas visitas às unidades de saúde, 
sem agendamento ou aviso prévio, com a 
finalidade de analisar a compatibilidade do 
serviço com critérios pré-definidos.” 

(  ) “É orientado conversar com usuários e com 
trabalhadores de saúde, levantando informações 
e percepções sobre a qualidade e deficiências 
dos serviços de saúde.” 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F 
b) V, V, V 
c) V, F, F 
d) V, V, F 
e) V, F, V 
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25) Os determinantes sociais da saúde interferem 
diretamente no processo saúde-doença e 
ditam o mapa de saúde de uma região. Esses 
determinantes sociais referem-se aos fatores 
sociais, culturais, étnicos/raciais, psicológicos 
e comportamentais que influenciam a 
ocorrência de problemas de saúde e seus 
fatores de risco na população. Em relação aos 
determinantes sociais da saúde, assinale a 
alternativa correta.  
a) No Brasil, com a finalidade de identificar com 

menor precisão os fatores ambientais que 
determinam a saúde, foi criada a Comissão 
Nacional sobre Determinantes Sociais da 
Saúde  

b) No Brasil, com a finalidade de identificar com 
maior precisão os fatores genéticos e 
hereditários que determinam a saúde, foi criada 
a Comissão Nacional sobre Determinantes 
Sociais da Saúde 

c) No Brasil, com a finalidade de identificar com 
maior precisão os fatores sociais que 
determinam a saúde, foi criada a Comissão 
Global sobre Determinantes Sociais da Vida  

d) No Brasil, com a finalidade de identificar com 
maior precisão os fatores sociais que 
determinam a saúde, foi criada a Comissão 
Nacional sobre Determinantes Sociais da 
Saúde  

e) No Brasil, com a finalidade de identificar com 
maior precisão os fatores biopsicossociais que 
determinam a doença, foi criada a Comissão 
Nacional contra os Determinantes Culturais da 
Saúde 

 
LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 

 
26) No Capítulo XVI do Estatuto da Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH), é tratado 
sobre a auditoria interna, que é vinculada ao 
Conselho de Administração, diretamente ou por 
meio do comitê de auditoria. Sobre a auditoria 
interna da EBSERH, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).   
 
(  ) “Compete executar as atividades de auditoria 

de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
administrativa, patrimonial e operacional da 
empresa.” 

(  ) “Cabe propor as medidas preventivas e 
corretivas dos desvios detectados.” 

(  ) “Deve verificar o cumprimento e a 
implementação pela empresa das 
recomendações ou determinações do 
Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da 
União, do Tribunal de Contas do Estado e do 
Conselho Executivo.” 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V    
b) V, V, F   
c) V, F, F 
d) F, F, F 
e) F, F, V 

27) Leia abaixo o Art. 6º da Lei nº 12.550/2011. 
 
 
 “A EBSERH, respeitado o princípio da 

autonomia _____, poderá _____ os serviços 

relacionados às suas competências mediante contrato 

com as instituições _____ de ensino ou instituições 

congêneres”.  

 
 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) hospitalar / prestar / privadas 
b) hospitalar / prestar / públicas 
c) universitária / prestar / federais 
d) universitária / negar / federais 
e) universitária / prestar / privadas 

 
28) De acordo com o Capítulo III do Código de Ética e 

Conduta da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), sobre os compromissos de 
conduta, os princípios éticos e morais são fundamentais 
para o trabalho. Em relação ao Art. 6º, sobre os 
princípios e valores norteadores e compromissos de 
conduta, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Os valores e compromissos devem estar 

refletidos nos relacionamentos nos âmbitos 
interno e externo à Empresa, sempre zelando 
pela imagem, reputação e integridade da 
EBSERH 

 
b) A marca da empresa e o conhecimento 

produzido internamente no desenvolvimento de 
suas atividades ou em parceria são patrimônios 
institucionais e devem ser sempre protegidos 
por todos colaboradores 

 
c) A propriedade intelectual da empresa diz 

respeito ao seu direito de proteção às ideias e 
criação desenvolvidas internamente ou em 
parceria e inclui sua marca, patentes, direitos 
autorais, registro de software, dentre outros 

 
d) Os valores e compromissos da empresa, com 

base em seu patrimônio capital e intelectual, 
não são regidos pelos aspectos éticos e morais 
de conduta, pois se norteiam com base 
administrativa e executiva 

 
e) Deve-se proteger a marca e a propriedade 

intelectual do mau uso, desvios ou utilização 
para benefícios pessoais 
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29) O Código de Ética e Conduta da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 
baliza os princípios e valores requeridos pela 
empresa, sob responsabilidade da Comissão 
de Ética da EBSERH (CEE). Em relação à CEE, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).   
 
(  ) “Compete à CEE a divulgação, implementação 

e atualização do Código de Ética e Conduta, a 
resposta a consultas éticas, bem como a 
apuração de denúncias de descumprimento de 
conduta ética.” 

 
(  ) “Qualquer pessoa poderá entrar em contato 

com a CEE, pelos canais de comunicação 
indicados na intranet e internet, sendo 
assegurado parcial sigilo e confidencialidade 
das informações.” 

 
(  ) “A denúncia de uma conduta contrária aos 

preceitos éticos poderá ser feita por qualquer 
cidadão, empregado da EBSERH ou não.” 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V    
b) V, V, V    
c) F, V, F 
d) V, V, F 
e) F, F, F 

 
30) A Assembleia Geral é o órgão máximo da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), com poderes para deliberar sobre 
todos os negócios relativos ao seu objeto. Em 
relação à Assembleia Geral, assinale a 
alternativa correta.  
a) As deliberações serão registradas no livro de 

atas, que não podem ser lavradas em forma de 
sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas 
exclusivamente no Diário Oficial da União em 
sua versão impressa 

b) Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos 
pelo Presidente da União ou pelo substituto que 
esse vier a designar 

c) A Assembleia Geral realizar-se-á 
ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e 
extraordinariamente sempre que necessário 

d) A Assembleia Geral será convocada pelo 
Conselho Executivo ou, nas hipóteses 
admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, 
pelo Conselho Fiscal ou pela União 

e) A Assembleia Geral é composta pela União, 
representada pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31) A organização administrativa resulta de um 
conjunto de normas jurídicas que regem a 
competência, as relações hierárquicas, a 
situação jurídica, as formas de atuação e 
controle dos órgãos e pessoas, no exercício da 
função administrativa. Sobre a Administração 
Direta e a Administração Indireta, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) Na Administração Direta, considera-se o 

Estado como pessoa administrativa 
b) A Administração Direta do Estado abrange 

todos os órgãos dos Poderes políticos das 
pessoas federativas cuja competência seja a 
de exercer a atividade administrativa  

c) A Administração Direta é formada por pessoas 
jurídicas, como, por exemplo, as empresas 
públicas 

d) Quando o Estado executa tarefas através de 
seus órgãos internos, estamos diante da 
administração direta estatal no desempenho de 
atividade centralizada  

e) Todas as entidades federativas podem ter a 
sua Administração Indireta 

 

32) O Estado precisa ter mecanismos próprios que 
lhe permitam atingir os fins que colima, 
mecanismos esses inseridos no direito 
positivo e qualificados como verdadeiros 
“poderes” ou prerrogativas especiais de 
direito público. Sobre o Poder de Polícia, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O poder de polícia pode ser conceituado como 

a prerrogativa de direito público que, calcada 
na lei, autoriza a Administração Pública a 
restringir o uso e o gozo da liberdade e da 
propriedade em favor do interesse da 
coletividade. 

(  ) A Constituição Federal autoriza a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios a 
instituírem taxas em razão do exercício do 
poder de polícia. 

(  ) A competência para exercer o poder de polícia 
é, em princípio, da pessoa federativa à qual a 
Constituição Federal conferiu o poder de 
regular a matéria. 

(  ) A delegação não pode ser outorgada a pessoas 
de iniciativa privada, desprovidas de vinculação 
oficial com os entes públicos, visto que, por 
maior que seja a parceria que tenham com 
estes, jamais serão dotadas da potestade (ius 
imperii) necessária ao desempenho da 
atividade de polícia.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) V, V, V, V 
b) V, V, F, F 
c) V, F, V, V 
d) V, F, F, V 
e) F, F, V, V 



 

 IBFC_145 7 

33) A Constituição deixou expressos os princípios 
a serem observados por todas as pessoas 
administrativas de qualquer dos entes 
federativos. Revelam eles as diretrizes 
fundamentais da Administração. Sobre eles, 
assinale a alternativa correta. 
a) O princípio da impessoalidade impõe que o 

administrador público não dispense os 
preceitos éticos que devem estar presentes em 
sua conduta 

b) A Administração há de ser impessoal, sem ter 
em mira este ou aquele indivíduo de forma 
especial 

c) Os atos da Administração devem sempre 
merecer a mais ampla divulgação possível 
entre os administrados, isso porque, constitui 
fundamento do princípio moralidade propiciar-
lhes a possibilidade de controlar a legitimidade 
da conduta dos agentes administrativos 

d) A moralidade administrativa impõe conferir 
direitos aos usuários dos diversos serviços 
prestados pela Administração ou por delegados 
e estabelecer obrigações efetivas aos 
prestadores 

e) Para o direito público, o princípio da legalidade 
reside na possibilidade de poder fazer tudo, 
desde que a lei não proíba 

 

34) A noção de responsabilidade implica a ideia de 
resposta, termo que, por sua vez, deriva do 
vocábulo verbal latino respondere, com o 
sentido de responder, replicar. De fato, quando 
o Direito trata da responsabilidade, induz de 
imediato a circunstância de que alguém, o 
responsável, deve responder perante a ordem 
jurídica em virtude de algum fato precedente. 
Assim, sobre a responsabilidade civil do 
Estado, assinale a alternativa incorreta: 
a) O Estado, por si só, não pode causar danos a 

ninguém. O cenário concernente a 
responsabilidade civil do Estado, compõe-se de 
três sujeitos: Estado, o lesado e o agente do 
Estado 

b) O fato gerador da responsabilidade varia de 
acordo com a natureza da norma jurídica que o 
contempla. Essa variação é que propicia tipos 
diversos de responsabilidade 

c) O sujeito só é civilmente responsável se sua 
conduta, ou outro fato, provocar dano a 
terceiro. Sem dano, inexiste responsabilidade 
civil 

d) Se o dano for causado à Administração, o 
servidor público é, perante ela, indiretamente 
responsável. Contudo, se causa danos a 
terceiros, pode o servidor responder 
diretamente, sendo acionado pelo lesado 

e) A responsabilidade sem culpa incide em 
decorrência de fatos lícitas ou ilícitas, bastando 
que o interessado comprove a relação causal 
entre fato e o dano 

35) O plano da validade compreende o exame dos 
requisitos do negócio jurídico, no sentido de 
verificar a carência de deficiência, vício ou 
defeito. Nesse sentido, assinale a alternativa 
que contém elementos de validade do negócio 
jurídico. 
a) Agente incapaz e objeto indeterminável 
b) Agente capaz e forma prescrita ou não defesa 

em lei 
c) Objeto lícito e boa-fé, comprovada por meio de 

declaração expressa 
d) Objeto lícito e forma especial para cada 

declaração de vontade 
e) Escritura pública, desde que para bens móveis 

 
36) Nos termos do Código Civil Brasileiro, são 

várias as formas de extinção das obrigações. 
Sobre a extinção das obrigações, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo 

é inválido, ainda provado depois que não era 
credor. 

(  ) A compensação efetua-se entre dívidas 
líquidas, a vencer e de coisas infungíveis. 

(  ) Qualquer interessado na extinção da dívida 
pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, 
dos meios conducentes à exoneração do 
devedor. 

(  ) Considera-se pagamento, e extingue a 
obrigação, o depósito judicial ou em 
estabelecimento bancário da coisa devida, nos 
casos e forma legais. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) V, V, V, V 
b) V, V, F, F 
c) V, F, V, V 
d) V, F, F, V 
e) F, F, V, V 

 
37) Ao se falar em obrigações no direito brasileiro, 

logicamente falamos em obrigações jurídicas. Ela se 
diferencia das demais obrigações porque tem um 
elemento jurídico, isso significa que o Estado vai 
intervir. Sobre as várias formas de obrigações, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) A obrigação é indivisível quando a prestação 

tem por objeto uma coisa ou um fato não 
suscetíveis de divisão, por sua natureza, por 
motivo de ordem econômica, ou dada a razão 
determinante do negócio jurídico 

b) A obrigação de dar coisa certa não abrange os 
acessórios se não forem mencionados 
expressamente, salvo se o contrário resultar do 
título ou das circunstâncias do caso 

c) A solidariedade não se presume; resulta da lei 
ou da vontade das partes 

d) Nas obrigações de dar coisa incerta, a coisa 
incerta será indicada, ao menos pelo gênero e 
pela quantidade 

e) Nas obrigações de não fazer, praticado pelo 
devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o 
credor pode exigir dele que o desfaça, sob 
pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o 
culpado perdas e danos 
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38) A teoria das obrigações contratuais tem por 
escopo caracterizar o contrato, abrangendo 
nesse conceito, todos os negócios jurídicos 
resultantes de acordo de vontades, de modo a 
uniformizar sua feição e excluir, assim, 
quaisquer controvérsias, seja qual for o tipo de 
contrato, desde que tenha acordo bilateral ou 
plurilateral de vontades. Sobre as formas de 
extinção dos contratos, assinale a alternativa 
que contém causa de dissolução do contrato 
anteriores ou contemporâneas à sua formação.  
a) Resolução por inexecução voluntária do contrato 
b) Resilição Unilateral 
c) Resilição bilateral ou distrato 
d) Direito de arrependimento 
e) Morte de um dos contraentes em todos os tipos 

de contratos 
 
39) O processo é fenômeno correlato à atuação do 

Estado. Sobre sua formação, extinção e suspensão 
do processo, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Suspende-se o processo pela arguição de 

impedimento ou de suspeição. 
(  ) Durante a suspensão é vedado praticar qualquer 

ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar 
a realização de atos urgentes a fim de evitar dano 
irreparável, salvo no caso de arguição de 
impedimento e de suspeição. 

(  ) A morte é causa de suspenção do processo. 
(  ) Por motivo de força maior suspende-se o 

processo. 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F 
b) F, F, V, V 
c) F, V, F, V 
d) V, F, F, F 
e) V, V, V, V 

 
40) O contraditório é direito fundamental garantido 

pela Constituição que reside na possibilidade 
daquele a quem se imputa um processo de 
oferecer uma resposta. Sobre as 
possibilidades de resposta do réu, assinale a 
alternativa correta. 
a) Incumbe ao autor, antes de discutir o mérito, 

alegar litispendência 
b) Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu 

indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida 
sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar 
com as despesas processuais e de indenizar o autor 
pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação 

c) Depois da contestação, não é mais lícito ao réu 
deduzir novas alegações 

d) Reconvenção e contestação são expressões 
sinônimas no direito processual civil 

e) Se o réu não contestar a ação, será 
considerado revel sem que se presumam 
verdadeiras as alegações de fato formuladas 
pelo autor, já que o contraditório é direito 
fundamental 

41) O exercício da jurisdição envolve a distribuição 
de atribuições aos órgãos jurisdicionais. Como 
resultado dos critérios dessa distribuição, 
encontram-se as regras de competência. Sobre 
ela, assinale a alternativa correta. 
a) Se o imóvel se achar situado em mais de um 

Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, 
a competência territorial do juízo prevento 
estender-se-á sobre a totalidade do imóvel 

b) A competência relativa não se modifica pela 
conexão ou pela competência 

c) Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais 
ações quando houver identidade quanto às 
partes e aos pedidos 

d) A competência determinada em razão da 
matéria, da pessoa ou da função é derrogável 
por convenção das partes 

e) Prorrogar-se-á a competência absoluta se o réu 
não alegar a incompetência em preliminar de 
contestação 

 
42) O chamado “processo de execução” é aquele 

voltado à realização concreta de uma sentença 
condenatória. Sobre as regras gerais do processo 
de execução assinale a alternativa incorreta. 
a) O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 

determinar as medidas necessárias ao cumprimento 
da ordem de entrega de documentos e dados 

b) O exequente tem o direito de desistir de toda a 
execução ou de apenas alguma medida executiva 

c) A execução pode ser promovida contra o 
responsável tributário, assim definido em lei 

d) Não cabe ao juiz advertir o executado de que 
seu procedimento constitui ato atentatório à 
dignidade da justiça 

e) Considera-se atentatória à dignidade da justiça a 
conduta comissiva ou omissiva do executado que 
dificulta ou embaraça a realização da penhora 

 
43) Tendo em vista a falibilidade do ser humano, não 

seria razoável pretender-se, fosse o juiz homem 
imune de falhas, capaz de decidir de modo 
definitivo sem que ninguém pudesse questioná-lo 
em sua fundamentação ao julgar. Sobre o recurso 
em geral, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Em regra, no ato de interposição do recurso, o 

recorrente comprovará, quando exigido pela 
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive 
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 

(  ) O recorrente poderá, a qualquer tempo, com a 
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, 
desistir do recurso. 

(  ) O recurso interposto por um dos litisconsortes 
a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos 
os seus interesses. 

(  ) A decisão pode ser impugnada no todo ou em 
parte. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) V, V, V, V 
b) V, V, F, F 
c) V, F, V, V 
d) V, F, F, V 
e) F, F, V, V 
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44) O salário é reconhecido pela Constituição como um 
direito fundamental social dada sua importância para 
a manutenção de uma vida com dignidade. Sobre o 
salário, assinale a alternativa incorreta. 
a) A todo trabalho de igual valor corresponderá 

salário igual, sem distinção de sexo 
b) Constitui-se objeto lícito de convenção coletiva 

ou de acordo coletivo de trabalho, a supressão 
ou a redução do salário-família 

c) Ao final de cada período de prestação de serviço, 
o empregado receberá o pagamento imediato da 
parcela do décimo terceiro salário proporcional 

d) A educação básica pública terá como fonte adicional 
de financiamento a contribuição social do salário-
educação, recolhida pelas empresas na forma da lei 

e) Ao menor aprendiz, salvo condição mais 
favorável, será garantido o salário mínimo hora  

45) Um dos princípios do direito do trabalho é a 
continuidade da relação de emprego. Previsto por 
meio de dispositivos que determinam a manutenção 
da relação laboral, também reconhece situações em 
que ocorre a inexecução provisória da prestação de 
serviços. Sobre a suspensão e a interrupção do 
contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. 
a) Ao empregado afastado do emprego, não são 

asseguradas, por ocasião da sua volta, todas as 
vantagens que, em sua ausência, tenham sido 
atribuídas à categoria a que pertencia na empresa 

b) O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço 
sem prejuízo do salário até 5 (cinco) dias consecutivos, em 
virtude de casamento 

c) A interrupção do contrato de trabalho por mais de 30 (trinta) 
dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato 
de trabalho 

d) O empregado que for aposentado por invalidez terá 
interrompido o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado 
pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício 

e) O mandato de membro de comissão de representantes 
dos empregados não implica suspensão ou interrupção do 
contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer 
no exercício de suas funções  

46) Entende-se como força maior todo acontecimento 
inevitável, em relação à vontade do empregador, e 
para a realização do qual este não concorreu, direta 
ou indiretamente. Sobre a força maior no direito do 
trabalho, assinale a alternativa incorreta. 
a) O empregado, sendo estável, nos termos da lei, não é 

indenizado, quando despedido, em casos de força 
maior que determine a extinção da empresa, ou de um 
dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado 

b) A imprevidência do empregador exclui a razão 
de força maior 

c) Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, 
é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos 

d) É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente 
comprovados, a redução geral dos salários dos 
empregados da empresa, proporcionalmente aos salários 
de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25% 
(vinte e cinco por cento), respeitado, em qualquer caso, o 
salário mínimo da região 

e) Comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, 
é garantida a reintegração aos empregados estáveis, e 
aos não-estáveis o complemento da indenização já 
percebida, assegurado a ambos o pagamento da 
remuneração atrasada 

47) Assinale a alternativa que não contêm hipótese 
de justa causa para rescisão do contrato de 
trabalho pelo empregador. 
a) Ato de improbidade 
b) Confirmação de gravidez na primeira semana de trabalho 
c) Incontinência de conduta ou mau procedimento 
d) Desídia no desempenho das respectivas funções 
e) Ato de indisciplina ou de insubordinação  

48) A Consolidação das Leis do Trabalho, garante a 
liberdade de associação em sindicato. Dispõe que é 
lícita a associação para fins de estudo, defesa e 
coordenação dos seus interesses econômicos ou 
profissionais de todos os que, como empregadores, 
empregados, agentes ou trabalhadores autônomos 
ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a 
mesma atividade ou profissão ou atividades ou 
profissões similares ou conexas. Sobre a associação 
em sindicato, analise as afirmativas abaixo. 
I. Os sindicatos não possuem nenhum comprometimento 

com o desenvolvimento da solidariedade social.  
II. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou 

trabalho em comum, em situação de emprego na mesma 
atividade econômica ou em atividades econômicas 
similares ou conexas, compõe a expressão social 
elementar compreendida como categoria profissional. 

III. É prerrogativa dos sindicatos representar, perante as 
autoridades administrativas e judiciárias os interesses 
gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou 
interesses individuais dos associados relativos à 
atividade ou profissão exercida. 

IV. Os sindicatos de empregadores terão, outrossim, o dever 
de fundar e manter escolas do alfabetização e 
prevocacionais. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
e) Apenas a afirmativa IV está correta  

49) A delimitação da extensão territorial de determinado 
Estado é de extrema importância para a aplicação 
das normas, inclusive as normas penais. Sobre a lei 
penal no espaço, assinale a alternativa incorreta.  
a) Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, 

tratados e regras de direito internacional, ao crime 
cometido no território nacional 

b) Aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de 
aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade 
privada, achando-se aquelas em pouso no território 
nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e 
estas em porto ou mar territorial do Brasil 

c) Os casos de extraterritorialidade incondicional 
referem-se apenas a crimes de genocídio, quando o 
agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil 

d) Para os efeitos penais, consideram-se como extensão 
do território nacional as embarcações e aeronaves 
brasileiras, de natureza pública ou a serviço do 
governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem 
como as aeronaves e as embarcações brasileiras, 
mercantes ou de propriedade privada, que se achem, 
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou 
em alto-mar 

e) Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no 
estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro 
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50) Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito 
dessa natureza, regularmente inscrita na repartição 
administrativa competente, depois de esgotado o 
prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão 
final proferida em processo regular. Sobre os 
requisitos obrigatórios do termo de inscrição da dívida 
ativa, analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O nome do devedor e, sendo caso, o dos 

corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o 
domicílio ou a residência de um e de outros. 

(  ) A quantia devida e a maneira de calcular os 
juros de mora acrescidos. 

(  ) A origem e natureza do crédito, mencionada 
especificamente a disposição da lei em que seja fundado. 

(  ) A data do vencimento da dívida não paga. 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V  d)  V, V, V, F 
b) F, F, F, F  e)  F, V, F, F 
c) F, V, V, F  

51) O atual Código de Direito Penal, recepcionado 
pela Constituição de 1988, inicia a Parte 
Especial tratando dos crimes contra a pessoa. 
Sobre eles, assinale a alternativa incorreta. 
a) Também é crime se a lesão corporal for praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, 
ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade 

b) Trata-se de homicídio qualificado aquele cometido contra 
a mulher por razões da condição do sexo feminino 

c) É crime o aborto de feto com anencefalia 
d) É crime contra a pessoa praticar, com o fim de transmitir a 

outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz 
de produzir contágio 

e) É crime abandonar pessoa que está sob seu cuidado, 
guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, 
incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono  

52) A Lei nº 4898/1995, editada na época da ditadura 
militar, com a finalidade de conter excessos que 
viessem a cometer os membros das Polícias, foi 
recentemente alterada pela Lei 13.869, de 05 de 
setembro de 2019, com novidades a respeito da 
regulamentação de casos de abuso de autoridade. 
Sobre ela, analise as afirmativas abaixo. 
I. Constitui abuso de autoridade submeter 

pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame 
ou a constrangimento não autorizado em lei. 

II. Constitui abuso de autoridade qualquer 
atentado à inviolabilidade do domicílio.  

III. Constitui abuso de autoridade qualquer 
atentado à liberdade de associação. 

IV. Constitui abuso de autoridade o ato lesivo da 
honra ou do patrimônio de pessoa natural ou 
jurídica, quando praticado com abuso ou desvio 
de poder ou sem competência legal. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
e) Apenas a afirmativa IV está correta 

53) Leia abaixo, o artigo 4º do Código de Processo 
Penal, quando trata do inquérito policial. 

 
 “A polícia judiciária será exercida _____ no 
território de suas respectivas circunscrições e terá por 
fim a apuração das infrações penais e da sua autoria”. 

 
 Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
a) por membros do Ministério Público 
b) pelas forças armadas 
c) por juízes de carreira 
d) pelas autoridades civis 
e) pelas autoridades policiais 

 
54) Quando a infração deixar vestígios, será 

indispensável o exame de corpo de delito, 
direto ou indireto, não podendo supri-lo a 
confissão do acusado. Sobre o exame de corpo 
de delito, assinale a alternativa incorreta. 
a) Dar-se-á prioridade à realização do exame de 

corpo de delito quando se tratar de crime que 
envolva violência doméstica e familiar contra 
mulher 

b) O exame de corpo de delito deverá ser feito a partir 
do encaminhamento do Delegado responsável 
pelo caso em data marcada pelo hospital 

c) O exame de corpo de delito e outras perícias 
serão realizados por perito oficial, portador de 
diploma de curso superior 

d) Para o efeito de exame do local onde houver sido 
praticada a infração, a autoridade providenciará 
imediatamente para que não se altere o estado 
das coisas até a chegada dos peritos, que 
poderão instruir seus laudos com fotografias, 
desenhos ou esquemas elucidativos 

e) No exame por precatória, a nomeação dos 
peritos far-se-á no juízo deprecado. Havendo, 
porém, no caso de ação privada, acordo das 
partes, essa nomeação poderá ser feita pelo 
juiz deprecante 

 
55) Sobre o processo e o julgamento dos crimes de 

responsabilidade dos funcionários públicos, 
assinale a alternativa correta. 
a) Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou 

queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e 
ordenará a notificação do acusado, para responder 
por escrito, dentro do prazo de quinze dias 

b) Em caso de desconhecida a residência do 
acusado para a realização de sua notificação, 
não cabe nomeação de defensor público 

c) O processo e julgamento dos crimes de 
responsabilidade dos funcionários públicos 
competirão aos juízes federais 

d) O juiz não pode rejeitar a queixa ou a denúncia 
ainda que convencido pela resposta do 
acusado ou do defensor da inexistência do 
crime ou da improcedência da ação 

e) Nos crimes afiançáveis, praticados por 
funcionários públicos, durante o prazo 
concedido para a resposta, os autos só podem 
ser retirados pelo acusado 
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56) O Habeas Corpus é uma ação constitucional que tem 
como objeto a garantia da liberdade de locomoção dos 
indivíduos, compreendida como a liberdade de ir e vir, 
mas também de permanecer. Sobre ela, assinale a 
alternativa correta. 
a) É obrigatória a assinatura de um advogado na 

petição da ação de Habeas Corpus 
b) É uma ação que atua, exclusivamente, de 

forma repressiva à restrição da liberdade de 
locomoção 

c) É uma ação que pode ser concedida de ofício 
pelo juiz 

d) Em nenhuma hipótese é uma ação que pode 
ser impetrada em face de particular 

e) Não se trata de uma ação que recebe o 
benefício da gratuidade por expressa previsão 
constitucional 

 
57) A Federação Brasileira possui dois critérios de 

repartição de competência, o vertical e o horizontal. 
Assinale a alternativa que contém a competência para 
legislar sobre direito tributário. 
a) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre direito tributário 
b) Compete a União privativamente legislar sobre 

direito tributário 
c) Compete aos Territórios suplementar a 

legislação federal sobre direito tributário 
d) Não cabe ao Município legislar em matéria 

tributária sobre assuntos de interesse local 
e) A competência da União para legislar sobre normas 

gerais exclui a competência suplementar dos Estados 
 
58) A Constituição prevê regras direcionadas à 

proteção do contribuinte e à limitação do poder 
de tributar. Sobre as limitações do poder de 
tributar, assinale a alternativa incorreta. 
a) É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme 

em todo o território nacional ou que implique distinção 
ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal 
ou a Município, em detrimento de outro, admitida a 
concessão de incentivos fiscais destinados a promover 
o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre 
as diferentes regiões do País 

b) Cabe a União tributar a renda das obrigações da dívida 
pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como a remuneração e os proventos 
dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores 
aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes 

c) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços, de qualquer natureza, 
em razão de sua procedência ou destino 

d) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas 
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou 
aumentar tributo sem lei que o estabeleça 

e) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Município instituir tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em 
razão de ocupação profissional ou função por eles 
exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos 

59) A responsabilidade tributária, prevista no 
Código Tributário Nacional, indica quem é o 
responsável pelo efetivo pagamento do tributo. 
Sobre a responsabilidade tributária, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) São pessoalmente responsáveis, o sucessor a 

qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos 

tributos devidos pelo de cujus até a data da 

partilha ou adjudicação, limitada esta 

responsabilidade ao montante do quinhão do 

legado ou da meação 

 

b) Sobre a responsabilidade de terceiros, nos 

casos de impossibilidade de exigência do 

cumprimento da obrigação principal pelo 

contribuinte, respondem solidariamente com 

este nos atos em que intervierem ou pelas 

omissões de que forem responsáveis os pais, 

pelos tributos devidos por seus filhos menores 

 

c) Os credores são sempre pessoalmente 

responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração 

de lei, contrato social ou estatutos 

 

d) Salvo disposição de lei em contrário, a 

responsabilidade por infrações da legislação 

tributária independe da intenção do agente ou 

do responsável e da efetividade, natureza e 

extensão dos efeitos do ato 

 

e) Na responsabilidade por infrações, a 

responsabilidade é pessoal ao agente quanto 

às infrações conceituadas por lei como crimes 

ou contravenções, salvo quando praticadas no 

exercício regular de administração, mandato, 

função, cargo ou emprego, ou no cumprimento 

de ordem expressa emitida por quem de direito 
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60) Nos termos do artigo 145 da Constituição, A 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir impostos, taxas e 
contribuição de melhoria, decorrente de obras 
públicas. Sobre os impostos, especificamente, 
assinale a alternativa correta. 
a) Sempre que possível, os impostos terão caráter 

impessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos 
difusos e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte 

 
b) Sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo as 
necessidades do Estado, facultado à 
administração fiscal, especialmente para 
conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e 
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 
e as atividades econômicas do Estado 

 
c) Sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração fazendária, 
especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos 
difusos e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte 

 
d) Sempre que possível, os impostos terão caráter 

impessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do 
Estado 

 
e) Sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do 
contribuinte 

 
 


