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Nome do Candidato  Inscrição

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Terapeuta junta quase 40 livros de colorir e coleção 
vira objeto de estudo

Os livros de colorir para adultos se tornaram 
um fenômeno de vendas, mas enquanto alguns 
não se tornam fãs tão adeptos, a terapeuta Simone 
Mascarenhas aproveitou a sua coleção pessoal para 
usá-la como objeto de estudo. Após ganhar o primeiro 
exemplar em abril deste ano, a moradora de Sorocaba 
(SP) já possui 40 livros do tipo. “Achei interessante. 
Fui comprando outros para colorir e estudar esse 
movimento com um foco mais sociológico.”

Simone tem 46 anos e conta que dedica até duas 
horas diárias, geralmente à noite, para a atividade. 
Ela também busca por vídeos na internet que trazem 
ideias e inspiração para colorir. A mesa espaçosa 
com dezenas de lápis de cor organizados em potes 
mostram um gosto antigo que voltou a integrar a rotina 
da terapeuta. “Já fiz cursos de desenho e pintura, 
mas já faz uns 30 anos que estudei isso. Agora que 
retomei o hobby, estou relembrando as técnicas e até 
estudando de novo.”

A febre dos livros de colorir chamou a atenção 
de Simone, não só pela retomada de uma atividade 
que lhe dava prazer, mas também pela mudança de 
comportamento que tem observado nas pessoas. “A 
partir do momento em que adotam esses livros de 
colorir como um hobby, as pessoas deixam um pouco 
de lado as redes sociais e param de se preocupar 
com a vida dos outros para prestar mais atenção 
em si mesmas, conhecer gente nova, desenvolver a 
criatividade e até despertar um lado artístico”, explica.

Segundo a terapeuta, a atividade contribuiu para 
melhorar a qualidade das relações. “Melhorou a 
interação familiar porque os pais estão sentando 
com os filhos para pintar o livro. Tenho visto idosos 
pintando, se divertindo e achei isso muito bacana. Os 
temas dos desenhos tendem a despertar a vontade de 
pesquisar, aprender, conhecer e até viajar”, ressalta 
Simone.

Os benefícios também puderam ser percebidos 
na rotina dela. “Na correria do dia a dia, a gente se 
esquece de prestar atenção em coisas novas. Agora 
eu sempre passo na livraria para ver e comprar 
as novidades que me agradam. Pintar me distrai e 
estimula minha curiosidade porque eu quero saber 
que flor é aquela, que lugar é aquele do desenho e 
‘quebro a cabeça’ até achar os nomes para saber 
mais a respeito”.

Perfeccionismo
Os livros, lançados no Brasil no final de 2014, têm 

temas que vão desde a natureza até histórias em 
quadrinhos, mas são os que reproduzem mandalas 
que ficam entre os preferidos da terapeuta.

Os materiais utilizados para pintar são os mais 
variados: lápis de cor, canetinhas, tintas e o que mais 
a criatividade permitir. “Já vi pessoas usando vários 
[materiais], como glitter e até maquiagem, algo que 
nunca pensei em usar para pintar. Sempre estou 
experimentando coisas novas também e misturo 
materiais no mesmo desenho. Mas sou perfeccionista, 
se erro uma parte, fico irritada”, revela Simone.

Livro próprio
Entre a pintura de um jardim e outro, Simone 

plantou uma ideia na cabeça: a de criar seu próprio 
livro. Mas, por enquanto, o projeto ainda é apenas 
uma semente. Um sonho que, segundo ela, resolveria 
defeitos encontrados em alguns exemplares. “Alguns 
livros não têm papel de boa qualidade e poucos 
deles indicam quais são os materiais adequados para 
pintar. É frustrante quando estraga a página. Outra 
falha é que não trazem os nomes das flores, lugares e 
outras coisas”, aponta a terapeuta.

Questionada sobre um possível tema, ela não 
hesita. “Por que não comidas, frutas coloridas? 
Percebo nos desenhos de alguns títulos que foram 
feitos com cuidado, tem amor e carinho no trabalho. 
Gostaria de criar um que fosse bem feito, que ajudasse 
as pessoas e informasse, evitando o consumismo 
exacerbado dos materiais porque, muitas vezes, o 
vendedor não sabe indicar o correto”, completa.

Fonte: http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2015/07/
terapeuta-junta-quase-40-livros-de-colorir-e-colecao-vira-objeto-de-es-

tudo.html
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QUESTÃO 01
De acordo com o texto, 

(A) a intenção da terapeuta Simone Mascarenhas é 
tão somente estudar o fenômeno de vendas dos 
livros de colorir.

(B) a intenção da terapeuta Simone Mascarenhas é 
tão somente estudar o novo movimento. 

(C) além de colorir os livros, a terapeuta resolveu 
desenvolver um estudo a respeito do  movimento 
que virou febre.

(D)  na opinião da terapeuta, os livros são perfeitos, pois, 
além de permitir a distração, eles são informativos 
e, portanto, contribuem para o conhecimento.  

(E) a terapeuta está desenvolvendo um livro próprio 
com temas diferenciados e interessantes.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa INCORRETA quanto 
ao que se afirma nos parênteses referente ao 
sentido literal ou significado das expressões ou 
palavras em destaque.  

(A)  “Agora que retomei o hobby, estou relembrando as 
técnicas e até estudando de novo.” (é uma palavra 
de origem estrangeira e que tem o sentido de 
“passatempo, atividade praticada por prazer”).

(B)  “...as pessoas deixam um pouco de lado as redes 
sociais” ( a expressão significa esquecer-se ou se 
afastar por um tempo).

(C) “...que lugar é aquele do desenho e ‘quebro a cabeça’ 
até achar os nomes para saber mais a respeito” ( a 
expressão significa pensar bastante ou investigar, 
pesquisar)

(D) “...lápis de cor, canetinhas, tintas e o que mais a 
criatividade permitir” ( a palavra tem como significado 
canetas esferográficas de escrever, de tamanho 
pequeno, e geralmente com tinta nas cores preta, 
azul, vermelha ou verde).

(E) “Simone plantou uma ideia na cabeça” (a palavra 
significa colocar).

QUESTÃO 03
Em “Ela também busca por vídeos na internet que 
trazem ideias e inspiração para colorir”, o termo 
em destaque 

(A) retoma o termo antecedente “internet”.
(B) retoma o termo “vídeos”.
(C) exerce função de conjunção integrante.
(D)  tem a mesma função morfossintática do “que” em: 

“Simone tem 46 anos e conta que dedica até duas 
horas diárias...”.

(E) tem a mesma função do “que” em: “Por que não 
comidas, frutas coloridas?”.

QUESTÃO 04
Em ‘“Achei interessante. Fui comprando outros 
para colorir e estudar esse movimento com 
um foco mais sociológico’”, as aspas foram 
empregadas no texto 

(A) inadequadamente. 
(B) para expressar o sentimento que o autor do texto 

teve no momento de  colorir os livros.
(C) para expressar uma opinião do autor do texto com 

relação à nova terapia.
(D) para ironizar a ideia inicial do criador dos livros 

de colorir, os quais devem ter um olhar somente 
sociológico.

(E)  para indicar uma citação.

QUESTÃO 05
“A febre dos livros de colorir chamou a atenção de 
Simone, não só pela retomada de uma atividade 
que lhe dava prazer, mas também pela mudança 
de comportamento que tem observado nas 
pessoas.”
Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a respeito do excerto apresentado.

(A) O trecho em destaque estabelece relação de 
contraste com o trecho entre vírgulas expresso 
anteriormente. 

(B) O trecho em destaque estabelece relação de 
adição com o trecho entre vírgulas expresso 
anteriormente. 

(C) O trecho em destaque estabelece relação de 
conclusão referente ao trecho entre vírgulas 
expresso anteriormente.   

(D) A febre dos livros de colorir chamou a atenção 
de Simone pelo fato de as pessoas mudarem de 
comportamento, mas não porque a pintura lhes 
proporcionava prazer. 

(E) É possível dizer que o prazer proporcionado ao 
pintar desencadeia uma mudança automática no 
comportamento das pessoas.

QUESTÃO 06
“Na correria do dia a dia, a gente se esquece de 
prestar atenção em coisas novas”.
Analise o excerto apresentado e assinale a 
alternativa correta 

(A) “a gente”, no excerto, exerce a função do pronome 
pessoal “nós”.

(B) “gente”, no excerto, exerce a mesma função e tem 
o mesmo significado de “gente” em: “...para prestar 
mais atenção em si mesmas, conhecer gente nova”.

(C) a grafia de “a gente”, nesse caso, está inadequada, 
devendo ser grafada da seguinte forma: “agente”. 

(D) “a gente” não tem outra função ou significado além 
de seu significado básico, que é “as pessoas”.
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(E) Quando a expressão “a gente” aparecer na 
língua escrita, o verbo que a acompanha deve ser 
conjugado no plural. Como o excerto faz parte de 
um trecho da língua falada, a concordância está 
adequada, nesse caso. 

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa cujo termo destacado 
NÃO exerce função de artigo.

(A) “Os livros de colorir para adultos”.
(B) “Os livros de colorir para adultos se tornaram um 

fenômeno de vendas”.
(C) “... lápis de cor, canetinhas, tintas e o que mais a 

criatividade permitir”.
(D) “...evitando o consumismo exacerbado”.
(E) “Os temas dos desenhos tendem a despertar a 

vontade de pesquisar.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que apresenta, na 
sequência, palavras que tenham um tritongo, 
um encontro consonantal e um dígrafo.

(A) Queijo – porta – chave. 
(B) Marinheiro – porta – iguais. 
(C) Iguais – tampa – marinheiro. 
(D) Quais – atleta – tampa..
(E) Queijo – tampa – chave.

Texto 02

Noz-moscada
SAÚDE

 
Óleo rico em miristicina, potente estimulante do 

sistema nervoso. Usada como tempero, melhora 
o humor; em excesso, pode causar problemas, 
adverte Botsaris. 

Antisséptica, adstringente, anti-inflamatória, 
antibacteriana, antifúngica, antioxidante; reduz o 
colesterol, ajuda a quem sofre de diarreia.

Na medicina chinesa, regula e favorece o Chi – 
o centro de energia, pouco abaixo do umbigo. Na 
tibetana, é uma das Seis Coisas Boas, preciosa nas 
doenças do coração e, principalmente, nas mentais.    

Texto adapatado. Fonte: (NEPOMUCENO, R. Viagem ao fabuloso 
mundo das especiarias. Rio de Janeiro: 2003. p. 157).

QUESTÃO 09
Em “Usada como tempero, melhora o humor”, 
há uma relação implícita de condição entre 
as orações. Como não há uma conjunção 
explícita, mas a relação se estabelece pelo 
sentido, outro tipo de relação que poderia 
ser considerada válida entre as orações, 
sem qualquer mudança ou prejuízo sintático-
semântico (quanto à forma e ao sentido), 
nesse caso, é a de

(A) tempo.
(B) concessão.
(C) finalidade.
(D) comparação.
(E) causa.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que apresenta 
apenas adjetivos com função de qualificar 
o substantivo correspondente, ou seja, que 
não apresenta qualquer adjetivo com função 
classificatória.

(A) Rico, potente, chinesa.
(B) Chinesa, antifúngica, antisséptica. 
(C) Nervoso, adstringente, anti-inflamatório. 
(D) Tibetana, mentais, boas.
(E) Boas, preciosa, antioxidante.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Em um escritório, foi realizada uma pesquisa para saber que tipo de bebida seus funcionários bebiam 
pela manhã. Participaram da pesquisa 70 funcionários e com o resultado foi construído o seguinte 
quadro:

Completando corretamente o quadro, assinale a alternativa correta.
(A) 12 mulheres bebem  café.
(B) Exatamente 7 homens bebem chá.
(C) O total de homens é 45.
(D)      32 pessoas bebem café. 
(E) 23 pessoas bebem leite.

QUESTÃO 12
Uma loja recebeu uma encomenda de 480 calças para completar seu estoque, mas dessa quantidade 
20% vieram com defeito. Sendo assim, quantas calças não vieram com defeito?

(A) 96
(B) 144
(C) 196
(D) 258
(E) 384

QUESTÃO 13
A negação de “Todas as tortas são doces” é

(A) “Nenhuma torta é doce”.
(B) “Existe torta que não é doce”.
(C) “Existe apenas uma torta doce”.
(D) “Existe apenas uma torta que não é doce”.
(E) “Todas as tortas são salgadas”.

QUESTÃO 14
Carol ganhou um prêmio de R$ 2.100,00 e deu 2/3 de 5/7 dessa quantia para sua irmã. Qual foi o valor 
que sobrou para Carol?

(A) R$ 900,00.
(B) R$ 1.000,00.
(C) R$ 1.100,00.
(D) R$ 1.500,00.
(E) R$ 1.700,00.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 15
Observe a sequência a seguir:

21; 25; 29; 33; ...

Se for mantido o padrão da sequência, qual 
será o sétimo termo? 

(A) 45
(B) 43
(C) 41
(D) 37
(E) 35

QUESTÃO 16
De acordo com as disposições da Lei nº 
12.550/11, a qual autorizou a criação da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 
assinale a alternativa em que todas as 
características apontadas estão em 
conformidade com a referida lei.

(A)  A EBSERH terá sede e foro em cada capital 
das unidades da Federação; não poderá 
criar subsidiárias para o desenvolvimento de 
atividades inerentes ao seu objeto social; terá seu 
capital social integralmente sob a propriedade da 
União.

(B)  A EBSERH terá sede e foro em cada capital das 
unidades da Federação; poderá criar subsidiárias 
para o desenvolvimento de atividades inerentes 
ao seu objeto social ou mesmo para outras 
atividades comerciais; terá a propriedade de seu 
capital social dividida entre a União e a iniciativa 
privada.

(C)  A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito 
Federal, não podendo manter filiais em outras 
unidades da Federação, somente escritórios 
e representações; poderá criar subsidiárias, 
exceto para o desenvolvimento de atividades 
inerentes ao seu objeto social; terá seu capital 
social integralmente sob a propriedade da União.

(D)  A EBSERH terá sede e foro em cada capital das 
unidades da Federação; poderá criar subsidiárias 
para o desenvolvimento de atividades inerentes 
ao seu objeto social; terá seu capital social 
dividido entre a União e cada estado da 
Federação, de forma igualitária.

(E)  A EBSERH terá sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, e poderá manter escritórios, 
representações, dependências e filiais em 
outras unidades da Federação; é autorizada 

a criar subsidiárias para o desenvolvimento de 
atividades inerentes ao seu objeto social; terá seu 
capital social integralmente sob a propriedade da 
União.

QUESTÃO 17
De acordo com o Decreto nº 7.661/11, que 
aprovou o Estatuto Social da Empresa 
Brasileira de Serviços  Hospitalares 
(EBSERH), assinale a alternativa correta.

(A)  A constituição inicial do capital social da EBSERH 
será de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), 
a ser integralizado pelos estados da Federação.

(B)  A constituição inicial do capital social da EBSERH 
será de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
a ser integralizado pela União.

(C)  A constituição inicial do capital social da EBSERH 
será de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais), a ser integralizado pela União.

(D)  A constituição inicial do capital social da EBSERH 
terá o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais), não sendo necessário ser integralizado 
devido ao caráter público da empresa.

(E)  A constituição inicial do capital social da EBSERH 
será de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), 
a ser integralizado por cada um dos estados da 
Federação.
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QUESTÃO 18
De acordo com o Estatuto Social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, aprovado 
pelo Decreto nº 7.661/11, o Conselho Fiscal 
da EBSERH compõe-se:

(A)  de nove membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado 
da Educação, sendo: um membro indicado pelo 
Ministro de Estado da Educação, que exercerá a 
sua presidência; cinco membros indicados pelo 
Ministro de Estado da Saúde; e três  membros 
indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda 
como representantes do Tesouro Nacional.

(B)  de cinco membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado 
da Saúde, sendo: um membro indicado pelo 
Ministro de Estado da Educação, que exercerá 
a sua presidência; dois membros indicados pelo 
Ministro de Estado da Previdência Social; e dois 
membros indicados pelo Ministro de Estado 
da Fazenda como representantes do Tesouro 
Nacional.

(C)  de três membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado 
da Saúde, sendo: um membro indicado pelo 
Ministro de Estado da Saúde, que exercerá a sua 
presidência; um membro indicado pelo Ministro 
de Estado da Educação; e um membro indicado 
pelo Ministro de Estado da Fazenda como 
representante do Tesouro Nacional.

(D)  de três membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado 
da Educação, sendo: um membro indicado pelo 
Ministro de Estado da Educação, que exercerá 
a sua presidência; um membro indicado pelo 
Ministro de Estado da Saúde; e um membro 
indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda 
como representante do Tesouro Nacional.

(E)  de nove membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Presidente da 
República, sendo: três membros indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que 
um deles exercerá a presidência; três membros 
indicados pelo Ministro de Estado da Saúde; e 
três membros indicados pelo Ministro de Estado 
da Fazenda como representantes do Tesouro 
Nacional.

QUESTÃO 19
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, acerca da criação e 
composição da Comissão de Ética, assinale 
a alternativa correta.

(A)  O Presidente  da EBSERH constituirá Comissão 
de Ética composta por cinco servidores ou  
empregados titulares de cargo efetivo ou emprego 
permanente, e seus respectivos suplentes.

(B)  O Presidente da EBSERH constituirá Comissão 
de Ética composta por cinco cidadãos de conduta 
ilibada, indicados pelo Ministro de Estado da 
Educação.

(C)  O Presidente  da EBSERH constituirá Comissão 
de Ética composta por três servidores ou  
empregados titulares  de  cargo efetivo  ou  
emprego  permanente, e  seus  respectivos 
suplentes.

(D)  O Presidente da EBSERH constituirá Comissão 
de Ética composta por três cidadãos de conduta 
ilibada, indicados pelo Ministro de Estado da 
Educação.

(E)  O Ministro de Estado da Educação constituirá 
Comissão de Ética composta por três cidadãos 
de conduta ilibada, indicados pelo Presidente da 
EBSERH.

QUESTÃO 20
De acordo com as normas expressas no 
Regimento Interno - 2ª revisão, para apreciar 
e aprovar o Relatório Anual de Gestão 
apresentado pela Administração da EBSERH, 
é competente

(A)  o Conselho de Administração.
(B)  o Conselho Consultivo.
(C)  o Conselho Fiscal.
(D)  o Comitê de Controle Interno.
(E)  a Comissão de Ética.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
De acordo com a Resolução 453/2012 do 
Conselho Nacional da Saúde, as decisões do 
Conselho de Saúde serão adotadas

(A)  mediante quórum mínimo (metade mais um) 
dos seus integrantes, ressalvados os casos 
regimentais nos quais se exija quórum especial, 
ou maioria qualificada de votos.

(B)  mediante quórum de maioria qualificada (dois 
terços) dos seus integrantes, ressalvados os 
casos regimentais nos quais se exija quórum 
especial de votos.

(C)  mediante a unanimidade dos seus integrantes, 
ressalvados os casos regimentais nos quais se 
exija apenas quórum de maioria simples (metade 
mais um) de votos.

(D)  somente mediante quórum de maioria qualificada 
(três quintos) dos seus integrantes.

(E)  somente mediante a unanimidade dos seus 
integrantes.

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, assinale a alternativa correta.

(A)  A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinado a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à seguridade, à 
educação e à assistência social.

(B)  A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinado a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social.

(C)  A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinado a assegurar 
os direitos relativos à saúde e à educação.

(D)  A Saúde compreende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos, 
destinado a assegurar os direitos relativos à 
seguridade, à previdência e à assistência social.

(E)  A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos, destinado a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à educação e à assistência 
social.

QUESTÃO 23
De acordo com as disposições da Lei Orgânica 
da Saúde (Lei nº 8.080/1990), a Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS contará com a participação de

(A)  2 (dois) representantes indicados pelo Conselho 
Nacional de Saúde, 2 (dois) representantes 
indicados pela Conferência de Saúde e de 1 (um) 
representante, especialista na área, indicado 
pelo Conselho Federal de Medicina.

(B)  2 (dois) representantes indicados pelo Conselho 
Nacional de Saúde, 2 (dois) representantes 
indicados pela Conferência de Saúde e de 1 (um) 
representante, especialista na área, indicado 
pelo Ministério da Saúde.

(C)  1 (um) representante indicado pelo Ministério da 
Saúde e de 1 (um) representante, especialista na 
área, indicado pela Conferência de Saúde.

(D)  1 (um) representante indicado pelo Conselho 
Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, 
especialista na área, indicado pelo Conselho 
Federal de Medicina.

(E)  pelo menos 10 (dez) representantes, especialistas 
na área de tecnologia, indicados pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia.
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QUESTÃO 24
De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, a 
Conferência de Saúde

(A)  tem caráter permanente e deliberativo, é órgão 
colegiado composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais 
de saúde e usuários, 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 legalmente constituído em cada esfera do 
governo.

(B)  tem caráter provisório e meramente consultivo, 
é órgão colegiado composto por representantes 
do governo, prestadores de serviço, profissionais 
de saúde e usuários, atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, exceto 
nos aspectos econômicos e financeiros, cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo.

(C)  reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes. 

(D)  tem caráter provisório e reunir-se-á a cada ano 
com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes.

(E)  tem caráter permanente e deliberativo, é órgão 
colegiado e reunir-se-á a cada quatro anos 
para a formulação de estratégias e o controle 
da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo.

QUESTÃO 25
De acordo com as definições do Decreto 
Presidencial nº 7.508/2011, considera-se 
Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde

(A)  o acordo que fixa espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde.

(B)  o documento que traz a descrição geográfica da 
distribuição de recursos humanos e de ações e 
serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela 
iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o 
desempenho aferido a partir dos indicadores de 
saúde do sistema.

(C)  o conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade crescente, 
com a finalidade de garantir a integralidade da 
assistência à saúde.

(D)  o documento que estabelece: critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 
tratamento preconizado, com os medicamentos 
e demais produtos apropriados, quando couber; 
as posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS.

(E)  o acordo de colaboração firmado entre entes 
federativos com a finalidade de organizar e 
integrar as ações e serviços de saúde na rede 
regionalizada e hierarquizada, com definição de 
responsabilidades, indicadores e metas de saúde, 
critérios de avaliação de desempenho, recursos 
financeiros que serão disponibilizados, forma 
de controle e fiscalização de sua execução e 
demais elementos necessários à implementação 
integrada das ações e serviços de saúde.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Quanto ao Poder Constituinte, assinale a 
alternativa correta.

(A) O Poder Constituinte Originário tem limitações 
previstas na Constituição Federal de 1988.

(B) O Poder Constituinte Derivado tem poderes 
ilimitados garantidos pela Constituição Federal 
de 1988.

(C) O Poder Constituinte Originário é incondicionado, 
apesar de se submeter a regras de forma.

(D) O Poder Constituinte Decorrente é derivado, 
subordinado e incondicionado.

(E) O Poder Constituinte Derivado sofre limitações 
formais e materiais.

 

QUESTÃO 27
Quanto aos Direitos e Garantias 
Fundamentais, assinale a alternativa correta.

(A) Apesar do artigo 5º da Constituição Federal 
prever que todos são iguais perante à lei, deve 
ser dado tratamento preferencial às mulheres.

(B) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato, exceto para evitar 
perseguições contra o manifestante. 

(C) Ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, sem exceção.

(D) As associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas, ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 
trânsito em julgado. 

(E) A sucessão de bens de estrangeiro situados no 
País será sempre regulada pela lei brasileira, 
desde que seu cônjuge ou filhos sejam brasileiros. 

 

QUESTÃO 28
Referente à Organização do Estado, assinale 
a alternativa correta.

(A) Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados 
ou Territórios Federais, exclusivamente mediante  
Lei Complementar. 

(B) São bens dos Estados Federados todas as ilhas 
fluviais e lacustres, sem exceção. 

(C) Compete à União estabelecer princípios e 
diretrizes para o sistema nacional de viação. 

(D) A União não poderá intervir nos Estados, nem 
mesmo para reorganizar as finanças. 

(E) Os municípios podem criar Tribunais de Contas 
para auxiliar no controle de suas contas. 

QUESTÃO 29
Sobre a Administração Pública, assinale a 
alternativa correta.

(A) A lei estabelecerá os casos de contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade 
permanente de regular interesse público. 

(B) A proibição de acúmulo de cargo público estende-
se a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder 
Público. 

(C) O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de 
cargos e empregos públicos são irredutíveis, 
sem exceção. 

(D) É permitida a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público. 

(E) A administração fazendária e seus servidores 
fiscais não terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre os 
demais setores administrativos, na forma da lei. 

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa correta de acordo com 
o que dispõe a Constituição Federal.

(A) Invalidada por sentença judicial a demissão 
do servidor estável, será ele reintegrado, e 
o eventual ocupante da vaga, se estável, 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito 
à indenização, aproveitado em outro cargo ou 
posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço. 

(B) Não é função institucional do Ministério Público 
defender judicialmente os direitos e interesses 
das populações indígenas. 

(C) O Presidente da República pode, ouvido o 
Congresso Nacional, decretar estado de defesa 
para preservar ou prontamente restabelecer, 
em locais restritos e determinados, a ordem 
pública ou a paz social ameaçadas por grave e 
iminente instabilidade institucional ou atingidas 
por calamidades de grandes proporções na 
natureza. 

(D) As taxas poderão ter base de cálculo própria dos 
impostos. 

(E) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual 
e aos créditos adicionais serão apreciados 
somente pela Câmara dos Deputados. 
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QUESTÃO 31
Assinale a alternativa correta.

(A) O Direito Administrativo é um ramo do Direito 
Público que tem por objeto exclusivo regular 
as relações entre a Administração Pública e os 
administrados. 

(B) Os Princípios que regem o Direito Administrativo 
são unicamente os previstos no art. 37 da 
Constituição Federal. 

(C) O Princípio da Supremacia do Interesse Público 
sobre o Interesse Privado impede que quaisquer 
atos da Administração Pública sejam revistos 
pelo Poder Judiciário. 

(D) Pelo Princípio da Publicidade, todos os atos da 
Administração Pública devem ser públicos, sem 
exceção. 

(E) Os atos discricionários do administrador 
público devem estar vinculados ao Princípio da 
Razoabilidade. 

QUESTÃO 32
Assinale a alternativa correta.

(A) A Administração Pública tem função 
exclusivamente administrativa. 

(B) Os atos administrativos não possuem 
autoexecutoriedade, dependendo sempre da 
intervenção do Poder Judiciário para executar os 
seus atos. 

(C) O administrador não fica vinculado aos 
fundamentos de seus atos discricionários. 

(D) A Administração Pública pode declarar a nulidade 
dos seus próprios atos. 

(E) Os atos administrativos revogados por motivo de 
conveniência ou oportunidade não podem ser 
apreciados pelo Poder Judiciário. 

QUESTÃO 33
Sobre licitações, assinale a alternativa 
correta.

(A) O processo licitatório é uma obrigatoriedade que 
está sujeita somente a Administração Direta. 

(B) O administrador sempre deverá contratar com a 
proposta de menor preço. 

(C) A modalidade de licitação para a aquisição de 
bens e serviços comuns, qualquer que seja o 
valor estimado da contratação, em que a disputa 
pelo fornecimento é feita por meio de propostas 
e lances em sessão pública, é o pregão. 

(D) É dispensável a licitação quando houver 
inviabilidade de competição. 

(E) É inexigível a licitação para as compras de 
hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros 
perecíveis,  no  tempo  necessário para 

a realização de processos licitatórios 
correspondentes, realizadas diretamente com 
base no preço do dia. 

QUESTÃO 34
Sobre os contratos administrativos, assinale 
a alternativa correta.

(A) Todo e qualquer contrato verbal com a 
Administração Pública é nulo. 

(B) Todo contrato administrativo deve mencionar os 
nomes das partes e os de seus representantes, 
a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, 
o número do processo da licitação, da dispensa 
ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes 
às normas da Lei 8.666/93 e às cláusulas 
contratuais. 

(C) Os contratos administrativos, com valor acima de 
R$ 1.000,00 devem ser publicados na Imprensa 
Oficial, até o 10º dia útil do mês subsequente à 
assinatura do contrato. 

(D) É permitido contrato por prazo indeterminado 
com a Administração. 

(E) Mesmo com justificativa, os contratos 
administrativos não podem ser alterados 
unilateralmente. 

QUESTÃO 35
Sobre os direitos constitucionais dos 
trabalhadores, assinale a alternativa correta.

(A) Ação, quanto aos créditos resultantes das 
relações de trabalho, com prazo prescricional 
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e 
rurais, até o limite de dois anos após a extinção 
do contrato de trabalho. 

(B) A irredutibilidade do salário, em qualquer 
situação. 

(C) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego 
e do salário, com duração de cento e cinquenta 
dias. 

(D) Duração do trabalho normal não superior a 
oito horas diárias e quarenta horas semanais, 
facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante contrato coletivo 
de trabalho. 

(E) É garantida ao empregado doméstico 
remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno. 

QUESTÃO 36
Sobre a suspensão e interrupção do contrato 
de trabalho, assinale a alternativa correta.

(A) O afastamento do trabalho em decorrência 
do aborto não criminoso, das férias e da falta 
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injustificada, é exemplo de suspensão do 
contrato de trabalho. 

(B) O afastamento do trabalho para intervalo para 
descanso e refeição, o não comparecimento ao 
trabalho no período de cumprimento de aviso 
prévio e o descanso semanal remunerado são 
exemplos de interrupção do contrato de trabalho. 

(C) O afastamento do empregado em decorrência 
da aposentadoria por invalidez, o empregado 
afastado por auxílio doença e as faltas justificadas 
são casos de suspensão do contrato de trabalho. 

(D) O afastamento do trabalho em decorrência das 
férias, da falta justificada e o intervalo para 
descanso e refeição são casos de interrupção do 
contrato de trabalho. 

(E) O afastamento do trabalho para assumir encargo 
público, o intervalo para descanso e refeição e 
a falta injustificada são casos de suspensão do 
contrato de trabalho. 

QUESTÃO 37
Assinale a alternativa correta.

(A) Empregado é toda pessoa física ou jurídica 
que prestar serviços de natureza não eventual 
a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário. 

(B) Nos contratos individuais de trabalho, só é 
lícita a alteração das respectivas condições por 
mútuo consentimento, independentemente do 
empregado sofrer prejuízos ou não. 

(C) Os membros do conselho consultivo ou fiscal do 
sindicato gozam de estabilidade. 

(D) Constitui justa causa para rescisão do contrato 
de trabalho a negociação habitual por conta 
própria ou alheia sem permissão do empregador, 
e quando constituir ato de concorrência à 
empresa para a qual trabalha o empregado, ou 
for prejudicial ao serviço. 

(E) O empregado poderá considerar rescindido o 
contrato e pleitear a devida indenização quando 
o empregador ou seus prepostos ofenderem-no 
fisicamente, mesmo que seja em legítima defesa. 

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa correta.

(A) O valor das horas extraordinárias habituais não 
integra o aviso prévio indenizado. 

(B) As gorjetas que o trabalhador receber não 
incorporam o salário. 

(C) Não se incluem nos salários as ajudas de 
custo, assim como as diárias para viagem que 
não excedam a cinquenta por cento do salário 
percebido pelo empregado. 

(D) A única forma de pagamento de salário é em 
dinheiro. 

(E) O pagamento do salário pode ser feito em 
qualquer data, desde que pactuado entre as 
partes. 

QUESTÃO 39
Quanto às provas no processo do trabalho, 
assinale a alternativa correta.

(A) É absoluto o valor probatório das anotações da 
carteira profissional. 

(B) O ônus de provar o término do contrato de 
trabalho, quando negados a prestação de serviço 
e o despedimento, é do empregador, pois o 
princípio da continuidade da relação de emprego 
constitui presunção favorável ao empregado. 

(C) A testemunha que move reclamatória trabalhista 
contra o mesmo empregador é considerada 
suspeita. 

(D) Não existe limite de testemunhas a serem 
arroladas a cada uma das partes na reclamatória 
trabalhista. 

(E) Se a testemunha for funcionário público civil 
ou militar, não é necessário requisitar ao chefe 
da repartição para comparecer à audiência 
marcada. 

QUESTÃO 40
Assinale a alternativa correta.

(A) Das decisões no processo trabalhista, são 
admissíveis os recursos de embargos, recurso 
ordinário, recurso de revista, agravo e recurso 
extraordinário. 

(B) No Tribunal Superior do Trabalho, cabem 
embargos, no prazo de cinco dias das decisões 
das Turmas que divergirem entre si ou das 
decisões proferidas pela Seção de Dissídios 
Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho 
ou súmula vinculante ao Supremo Tribunal 
Federal. 

(C) Em nenhuma hipótese, na Justiça do Trabalho, 
cabe recurso imediato contra decisão 
interlocutória. 

(D) Caberá Recurso de Revista para Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho, por qualquer 
motivo. 

(E) Caberão Embargos de Declaração do acórdão, 
no prazo de oito dias, devendo seu julgamento 
ocorrer na primeira sessão subsequente a 
sua apresentação, registrado na certidão, 
admitido efeito modificativo da decisão nos 
casos de omissão e contradição no julgado e 
manifesto equívoco no exame dos pressupostos 
extrínsecos do recurso. 
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QUESTÃO 41
De acordo com as regras do processo de 
execução no Direito do Trabalho, assinale a 
alternativa correta.

(A) A execução das decisões trabalhistas serão 
feitas necessariamente a pedido do interessado. 

(B) As partes deverão ser previamente intimadas 
para a apresentação do cálculo de liquidação, 
inclusive da contribuição previdenciária. 

(C) A citação da execução, assim como na citação 
da ação ordinária, será feita pelos correios. 

(D) Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 
sessenta vezes o salário mínimo vigente na data 
do ajuizamento da reclamação ficam submetidos 
ao procedimento sumaríssimo. 

(E) Nas reclamações enquadradas no procedimento 
sumaríssimo, poderá ser feita a citação por 
edital, incumbindo ao autor a correta indicação 
do nome e endereço do reclamado. 

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa correta.

(A) Compete à Justiça do Trabalho processar e 
julgar as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo 
e da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

(B) Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo 
novas condições de trabalho e no qual figure 
como parte apenas uma fração de empregados 
de uma empresa, deverá o Tribunal competente, 
na própria decisão, determinar que a decisão 
não se estenderá aos outros trabalhadores. 

(C) Decorridos mais de seis meses de sua vigência, 
caberá revisão das decisões que fixarem 
condições de trabalho, quando se tiverem 
modificado as circunstâncias que as ditaram, 
e modo que tais circunstâncias as ditaram, 
de modo que tais condições se hajam tornado 
injustas ou inaplicáveis. 

(D) Não é prerrogativa dos sindicatos colaborar com 
o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, 
no estudo e solução dos problemas que se 
relacionam com a respectiva categoria ou 
profissão liberal. 

(E) O agente de inspeção poderá exercer as 
atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de 
identidade fiscal, bastando informar seu cargo de 
forma verbal, uma vez que possui fé pública. 

QUESTÃO 43
Sobre as pessoas naturais, assinale a 
alternativa correta.

(A) São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil os ébrios 
habituais, os viciados em tóxicos e os que, por 
deficiência mental, tenham o discernimento 
reduzido. 

(B) Pode ser declarada a morte presumida, sem 
decretação da ausência, se alguém, desparecido 
em campanha ou feito prisioneiro, não for 
encontrado até dois anos após o término da 
guerra. 

(C) São incapazes, relativamente a certos atos, ou à 
maneira de os exercer, os que, mesmo por causa 
transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

(D) Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma 
ocasião, não se podendo averiguar se algum dos 
comorientes precedeu aos outros, presumir-se-á 
que o mais velho faleceu primeiro. 

(E) Os direitos da personalidade são intransmissíveis 
e irrenunciáveis, sem exceção. 

QUESTÃO 44
Quanto as pessoas jurídicas, assinale a 
alternativa correta.

(A) As organizações religiosas não podem ser 
consideradas pessoas jurídicas de direito 
privado. 

(B) Decai em dois anos o direito de anular a 
constituição das pessoas jurídicas de direito 
privado, por defeito do ato respectivo, contado o 
prazo da publicação de sua inscrição no registro. 

(C) Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, 
as decisões se tomarão pela maioria de votos dos 
presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de 
modo diverso. 

(D) Se a administração da pessoa jurídica vier 
a faltar, o juiz, a requerimento exclusivo do 
Ministério Público, nomeará um síndico. 

(E) Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou 
cassada a autorização para seu funcionamento, 
ela será prontamente extinta e cancelada sua 
inscrição. 

QUESTÃO 45
Em relação à prescrição e decadência, 
assinale a alternativa correta.

(A) A renúncia da prescrição só pode ser expressa, 
sem prejuízo de terceiro. 

(B) Os prazos da prescrição podem ser alterados 
por acordo das partes, por instrumento público. 

(C) Corre prescrição entre os cônjuges, na constância 
da sociedade conjugal. 
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(D) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua 
a correr contra o seu sucessor. 

(E) Corre prescrição contra os ausentes do País em 
serviço público da União, dos Estados ou dos 
Municípios. 

QUESTÃO 46
Sobre as obrigações, assinale a alternativa 
correta.

(A) Há solidariedade, quando na mesma obrigação 
concorre mais de um credor, ou mais de um 
devedor e cada um com direito, ou obrigado, à 
somente parte da dívida. 

(B) Se um dos credores solidários falecer deixando 
herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir 
e receber a quota do crédito que corresponder ao 
seu quinhão hereditário, inclusive se a obrigação 
for indivisível. 

(C) O credor não pode renunciar à solidariedade dos 
devedores. 

(D) Via de regra, a cessão de um crédito não consiste 
na cessão dos acessórios. 

(E) O terceiro não interessado, que paga a dívida em 
seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do 
que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do 
credor. 

QUESTÃO 47
Assinale a alternativa correta de acordo com 
o Código de Processo Civil.

(A) Em nenhuma hipótese, um cônjuge necessitará 
do consentimento do outro para propor qualquer 
tipo de ação. 

(B) Verificando a incapacidade processual ou a 
irregularidade de representação das partes, o 
juiz extinguirá o processo. 

(C) Quando, a requerimento do réu, o juiz declarar 
extinto o processo sem julgar o mérito, o autor 
poderá intentar de novo a ação, sem pagar 
ou depositar em cartório as despesas e os 
honorários, em que foi condenado. 

(D) As sanções impostas às partes em consequência 
de má-fé serão contadas como custas e 
reverterão ao Estado. 

(E) Nos juízos divisórios, não havendo litígio, 
os interessados pagarão as despesas 
proporcionalmente aos seus quinhões. 

QUESTÃO 48
De acordo com o Código de Processo Civil, 
assinale a alternativa correta.

(A) Salvo disposição em contrário, os litisconsortes 
serão considerados, em suas relações com a 

parte adversa, como litigantes únicos. Os atos e 
as omissões de um prejudicarão os outros. 

(B) Os litisconsortes não podem promover o 
andamento do processo e todos devem ser 
intimados dos respectivos atos. 

(C) A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de 
procedimento e em todos os graus de jurisdição, 
mas o assistente recebe o processo para se 
manifestar desde o início do feito. 

(D) O assistente atuará como auxiliar da parte 
principal, exercerá os mesmos poderes e 
sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que 
o assistido.

(E) A assistência obsta que a parte principal 
reconheça a procedência do pedido, desista da 
ação ou transija sobre direitos controvertidos; 
casos em que, terminado o processo, cessa a 
intervenção do assistente. 

QUESTÃO 49
Assinale a alternativa correta de acordo com 
o Código de Processo Civil.

(A) Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação 
principal e a oposição, conhecerá em primeiro 
lugar a ação principal. 

(B) A ação intentada perante tribunal estrangeiro 
induz litispendência e permite que a autoridade 
judiciária brasileira conheça da mesma causa e 
das que lhe são conexas. 

(C) Havendo conexão ou continência, o juiz, de 
ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 
pode ordenar a reunião de ações propostas 
em separado, a fim de que sejam decididas 
simultaneamente. 

(D) Os atos e termos processuais dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente 
a exigir reputando-se válido os que, realizado de 
outro modo, lhe preencham a finalidade. 

(E) O juiz nunca responderá por perdas e danos 
pelos atos praticados no exercício de sua função, 
ainda que proceda com dolo ou fraude. 
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QUESTÃO 50
Assinale a alternativa correta de acordo com 
o Código de Processo Civil.

(A) Suspende-se o processo quando a sentença de 
mérito depender do julgamento de outra causa, 
ou da declaração da existência ou inexistência da 
relação jurídica, que constitua o objeto principal 
de outros processos pendentes. 

(B) Quando forem citados para a ação vários réus, o 
prazo para responder será individual a cada um 
deles. 

(C) A não contestação da ação pelo réu implicará 
no acolhimento do pedido constante na petição 
inicial do autor, sendo este o efeito da revelia. 

(D) Quando o objeto da execução for obrigação de 
fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no 
prazo de 10 dias. 

(E) A execução por quantia certa tem por objeto 
expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o 
direito do credor, que será citado para pagar em 
cinco dias.
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