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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
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Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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Conhecimentos Gerais (15 questões)

2. Em relação às formas verbais alcançaria (2o), 
 conseguiriam (1o) e espalhariam (2o), é correto  
afirmar que elas:

a. ( ) se encontram no futuro do presente do indi-
cativo; indicam fatos que deverão ocorrer.

b. ( ) se referem aos supervulcões existentes na 
Itália.

c. ( X ) se encontram no futuro do pretérito do indi-
cativo; indicam fatos incertos, que poderão ou 
não ocorrer.

d. ( ) se referem à lava que os supervulcões pode-
rão expelir.

e. ( ) se referem à fumaça que os cinco supervul-
cões alcançariam juntos.

3. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) A palavra Então (1o) é advérbio de tempo.
b. ( X ) Em “Hoje, existem cerca de cinco supervulcões 

no mundo.” (2o), a forma verbal equivale a há.
c. ( ) Em “impedindo o sol de chegar às matas, 

matando tudo à nossa volta” (2o) as formas 
verbais sublinhadas encontram-se no gerún-
dio: indicam fato futuro.

d. ( ) É gramaticalmente correto empregar o gerún-
dio com ideia de progressividade no futuro, 
como em “Vou estar enviando a proposta 
ainda hoje”.

e. ( ) No texto, a expressão verbal “conseguiriam 
torrar” (2o) tem o mesmo significado que em 

“Victor e seus amigos conseguiram torrar meio 
salário mínimo em bebidas”.

Português 5 questões

Texto

“Existe uma pequena chance de supervulcões (e não 
asteroides, como alguns pensam) terem acabado com 
os dinossauros, milhões de anos atrás, com sua lava e 
a sua fumaça tóxica. Então, como não conseguiriam 
destruir a nós, meros humanos?

Hoje, existem cerca de cinco supervulcões no mundo. 
Um dos menores consegue alcançar 240 mil km cúbi-
cos (quase a Itália inteira) só com a lava. A fumaça 
alcançaria mais. Juntos, os cinco conseguiriam torrar 
uma grande parcela da população mundial, e ainda 
espalhariam fumaça letal aos montes. Isso sem falar 
que a fumaça ainda iria cobrir o céu da Terra por muito 
tempo, impedindo o sol de chegar às matas, matando 
tudo à nossa volta.”

Victor Bianchin: Adapt. de 6 maneiras como o mundo pode realmente 
acabar no futuro. In: Mundo estranho. São Paulo: Abril, 21 dez. 2012.

Obs.: Os números entre parênteses nas questões indi-
cam o parágrafo em que se encontram os fragmentos 
apresentados.

1. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Os parênteses do 1o e 2o parágrafos isolam 
vocativos.

b. ( ) A linguagem do texto é literária; plurissigni-
ficativa, tenta convencer o leitor a aderir às 
ideias do autor.

c. ( ) Em “Isso sem falar” (2o), o termo sublinhado se 
refere a um dos menores vulcões, que “conse-
gue alcançar 240 mil km cúbicos”.

d. ( ) Foi a lava e a fumaça tóxica dos vulcões que 
acabaram com os dinossauros, milhões de 
anos atrás.

e. ( X ) Em “impedindo o sol de chegar às matas, 
matando tudo à nossa volta”(2o), o primeiro 
emprego do sinal indicativo de crase é obriga-
tório e o segundo, facultativo.
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Temas Atuais 5 questões

6. Com relação à escassez mundial de água potável, 
que representa menos de 1% do total da água da 
Terra, é correto afirmar:

a. ( ) A falta de água potável frequente na Região 
Nordeste do Brasil é provocada pelo consumo 
exagerado nas cidades e na irrigação.

b. ( X ) Com o consumo crescente e em ritmo acele-
rado da água potável, que não permite tempo 
suficiente para a natureza reciclá-la, surgem 
os riscos da sua escassez.

c. ( ) O risco de escassez de água no Brasil é mínimo, 
pois os rios do país concentram em torno de 
20% da água potável do mundo.

d. ( ) A água potável é um recurso natural renová-
vel e inesgotável, pois o tempo e a natureza 
permitem a sua descontaminação.

e. ( ) O desmatamento indiscriminado e a poluição 
progressiva dos lençóis freáticos transformam 
a água potável em recurso não renovável.

7. Sobre a anexação da Crimeia à Rússia, é correto 
afirmar:

a. ( X ) Os resultados do plebiscito realizado na 
Crimeia revelaram que mais de 95% dos votos 
foram favoráveis à anexação.

b. ( ) Tropas da OTAN impediram a anexação, 
ocupando as base militares da Ucrânia na 
Península da Crimeia.

c. ( ) O parlamento russo vetou a anexação decre-
tada pelo presidente Putin por considerá-la 
uma violação dos direitos da Ucrânia.

d. ( ) A anexação ocorreu mesmo diante das mani-
festações contrárias da maior parte da popula-
ção da Crimeia.

e. ( ) As autoridades ucranianas tentaram evitar a 
anexação do seu território com ameaças do 
cancelamento de vendas de gás natural aos 
russos. 

4. Leia as afirmativas abaixo.

1. Em “como não conseguiriam destruir a nós” 
(1o) a expressão sublinhada equivale a nos, em 

“conseguiram nos destruir”.
2. Estabelecendo relação de dependência entre 

dois termos, o a pode exercer função de pre-
posição, como em Fui a Tubarão ontem.

3. O a pode anteceder um substantivo, deter-
minando-o; exerce, então, a função de artigo 
definido, como em “Júlia? Eu a levei para casa”.

4. Em “só com a lava” (2o), a palavra sublinhada 
apresenta ideia de inclusão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

5. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

a. ( ) Assisti Jurassic Park na tevê a cores.
b. ( ) Prefiro mil vezes viajar do que trabalhar.
c. ( ) Era três horas quando cheguei ao pé do 

vulcão.
d. ( X ) Esperamos que V. Sa. examine atentamente 

nosso projeto.
e. ( ) A revista que recomendaram-nos é Mundo 

estranho.
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10. Assinale a alternativa correta sobre acontecimento 
histórico relevante ocorrido no Brasil há 50 anos, cujo 
aniversário se comemorou recentemente.

a. ( ) O início dos conflitos que deram origem à 
Guerra do Contestado.

b. ( ) A criação do Estado do Acre com a anexação 
de territórios da Bolívia.

c. ( ) A renúncia de Jânio Quadros à presidência da 
República.

d. ( ) A conquista do tricampeonato mundial de 
futebol pela seleção brasileira.

e. ( X ) O golpe que depôs João Goulart da presidên-
cia da República.

Noções de Informática 5 questões

11. O executável presente em distribuições Linux 
Ubuntu corretamente indicado para realizar a verifi-
cação de discos com o propósito de encontrar e repa-
rar erros de disco e de sistema de arquivos é:

a. ( ) extck
b. ( X ) e2fsck
c. ( ) scandisk
d. ( ) chkdisk
e. ( ) checkdisk

12. O Brasil passou recentemente por uma impor-
tante mudança na forma de enviar e-mail, onde foi 
modificada a porta utilizada para envio (SMTP).

Assinale a alternativa que descreve o principal obje-
tivo desta mudança.

a. ( X ) Combater o envio não autorizado de e-mail 
(SPAM).

b. ( ) Uniformizar o envio de e-mail entre os países 
do mercosul.

c. ( ) Expandir a capacidade do sistema de e-mail 
do país.

d. ( ) Melhorar o desempenho (velocidade) no 
envio dos e-mail.

e. ( ) Utilizar software livre e gratuito nos servidores 
de envio de e-mail.

8. Com relação à aprovação pelo Supremo Tribunal 
Federal da lei que trata da reserva de vagas para 
negros nas universidades públicas, é correto afirmar:

a. ( ) Alguns ministros consideraram a lei inconsti-
tucional, pois privilegia um grupo de cidadãos 
e desrespeita o princípio jurídico da igualdade, 
mas ela foi aprovada.

b. ( ) A confirmação da constitucionalidade da 
reserva de vagas para negros nas universida-
des públicas desagradou a muitas lideranças 
das comunidades negras, pois foi estabelecido 
um prazo de 7 anos para a implantação da lei.

c. ( ) As manifestações de apoio do Partido 
Democratas (DEM) foram decisivas para a 
tramitação e aprovação do projeto da lei 
de cotas no Congresso e para a manifesta-
ção acerca da sua constitucionalidade pelo 
Supremo Tribunal Federal.

d. ( X ) Os ministros foram unânimes em considerar 
que as políticas de cotas raciais são constitu-
cionais devido à desigualdade social promo-
vida por mais de 350 anos de escravidão e 
pela herança que deixou.

e. ( ) A aprovação da lei que reserva vagas para 
afrodescendentes estimulou as lideranças 
indígenas a reivindicar as mesmas condições, 
pois afirmam que também sofreram com a 
escravidão do passado.

9. Analise o texto abaixo:

Entre as diferentes atividades econômicas, a indústria 
brasileira representa o     setor gerador de rique-
zas do PIB, atrás do setor              .

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto.

a. ( ) 1o ; de investimentos
b. ( ) 1o ; da agricultura
c. ( X ) 2o ; de serviços
d. ( ) 2o ; da pecuária
e. ( ) 3o ; das exportações
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

13. Assinale a alternativa que indica a sequência 
de passos mais simples de acessar o Agendador de 
Tarefas do Windows 7.

a. ( ) Painel de Controle  Agendador de Tarefas
b. ( ) Menu Iniciar  Programas  Agendador de 

Tarefas
c. ( ) Menu Iniciar  Programas  Acessórios  

Agendador de Tarefas
d. ( X ) Computador (botão direito do mouse)  

Gerenciar  Agendador de Tarefas
e. ( ) Computador (botão direito do mouse)  

Propriedades  Agendador de Tarefas

14. Assinale a alternativa que possibilita a exibição 
de slides utilizando o software MS Powerpoint (versão 
2010 em português), de forma que os slides sejam 
mostrados em tela cheia no projetor e com anotações 
na tela do computador, de forma a orientar e prover 
suporte à apresentação do apresentador.

a. ( ) Guia Apresentação de slides  Pressionar 
botão Apresentar com anotações

b. ( ) Guia Exibição  Marcar checkbox Modo de 
exibição do apresentador

c. ( X ) Guia Apresentação de slides  Marcar check-
box Modo de exibição do apresentador

d. ( ) Guia Exibição  Pressionar botão Apresentar 
com anotações

e. ( ) Pressionar as teclas Ctrl + N (Notes) durante a 
apresentação de slides

15. Assinale a alternativa que descreve a função  
CONT.NÚM() do MS Excel 2010 em português.

a. ( ) Essa função não existe no MS Excel versão 
2010 em português.

b. ( ) Soma os valores numéricos das células de um 
dado intervalo de células.

c. ( ) Conta o número de células de um dado inter-
valo de células.

d. ( ) Conta a quantidade de ocorrências de algum 
valor em um dado intervalo de células.

e. ( X ) Conta os valores numéricos em um dado 
intervalo de células e lista de argumentos.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

18. Assinale a alternativa correta, de acordo com a 
Constituição Federal de 1988.

a. ( ) Aos Tribunais e juízes dos Estados compete 
processar e julgar a disputa sobre direitos 
indígenas.

b. ( ) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, 
em recurso ordinário, a revisão criminal e a 
ação rescisória de seus julgados.

c. ( ) Ao Superior Tribunal de Justiça compete pro-
cessar e julgar, originariamente, as causas em 
que forem partes Estado estrangeiro ou orga-
nismo internacional, de um lado, e, do outro, 
Município ou pessoa residente ou domiciliada 
no País.

d. ( ) Aos Tribunais e juízes federais compete 
processar e julgar a ação direta de inconsti-
tucionalidade de leis ou atos normativos esta-
duais ou municipais em face da Constituição 
Estadual, vedada a atribuição da legitimação 
para agir a um único órgão.

e. ( X ) No recurso extraordinário o recorrente deverá 
demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos ter-
mos da lei, a fim de que o Tribunal examine 
a admissão do recurso, somente podendo 
recusá-lo pela manifestação de dois terços de 
seus membros.

19. Assinale a alternativa correta acerca da classifica-
ção da Constituição Federal de 1988.

a. ( ) Dogmática, rígida, formal, sintética e dirigente.
b. ( ) Material, outorgada, sintética, flexível e 

costumeira.
c. ( ) Analítica, formal, promulgada, escrita e 

histórica.
d. ( X ) Promulgada, dogmática, rígida, analítica e 

formal.
e. ( ) Formal, material, promulgada, sintética e 

dirigente.

16. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é 
causa de perda dos direitos políticos:

1. Recusa imotivada de cumprimento de 
obrigação.

2. Condenação penal com sentença transitada 
em julgado.

3. Condenação por improbidade administrativa.
4. Perda da nacionalidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 3.
b. ( X ) É correta apenas a afirmativa 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

17. Assinale a alternativa correta em matéria de 
direito administrativo.

a. ( X ) O Estado possui direito de regresso contra o 
agente causador do dano, quando este tenha 
agido com dolo ou culpa.

b. ( ) Em decorrência das prerrogativas originárias 
dos princípios da supremacia e da indisponi-
bilidade do interesse público, o Estado não 
poderá responder civilmente por atos de seus 
prepostos.

c. ( ) O risco assumido pelo Estado no desenvolvi-
mento de suas atividades, típicas e atípicas, 
torna a sua responsabilidade civil sempre 
objetiva.

d. ( ) A falta do serviço, o mau funcionamento ou o 
seu retardamento são elementos necessários 
para o reconhecimento da culpa a ensejar a 
responsabilidade civil do Estado.

e. ( ) Na ação de regresso, a responsabilidade do 
agente responsável pelo dano é objetiva, 
devendo apenas o Estado comprovar a rela-
ção de causalidade entre a conduta, dolosa ou 
culposa, e o dano perpetrado.
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22. Em matéria de licitação e contrato administrativo, 
assinale a alternativa correta.

a. ( ) Poderá ser dispensada a licitação quando 
houver inviabilidade de competição.

b. ( ) Após publicado o extrato do contrato admi-
nistrativo, tornam-se insuscetíveis de altera-
ção as suas cláusulas.

c. ( ) Em decorrência do princípio da continuidade 
do serviço público, a Administração poderá 
celebrar contrato administrativo por prazo 
indeterminado.

d. ( X ) O regime de execução e a forma de forneci-
mento do objeto é cláusula necessária em 
todos os contratos administrativos.

e. ( ) A qualquer tempo poderá a Administração 
substituir a formalização de contrato escrito 
pelo contrato verbal.

23. Assinale a alternativa correta em matéria de 
direito administrativo.

a. ( ) As empresas públicas são pessoas jurídicas de 
direito privado, criadas por lei para integrar a 
administração direta do Estado, sob a forma de 
sociedade anônima e com objetivo de explorar 
atividades gerais de caráter econômico.

b. ( X ) O princípio da especialidade prevê que deverá 
estar consignada em lei a atividade a ser exer-
cida, de forma descentralizada, pela entidade 
da administração indireta.

c. ( ) As autarquias, pessoas jurídicas de direito 
público, criadas por lei, com patrimônio e 
receitas próprias, para executar função típica 
estatal, adquirem personalidade jurídica com 
a inscrição dos atos constitutivos no registro 
competente.

d. ( ) As agências executivas e reguladoras, pessoas 
de jurídicas de direito público, não poderão 
gozar de benefícios e privilégios fiscais não 
extensivos às do setor privado.

e. ( ) As fundações públicas de direito privado 
integram a administração pública indireta e 
atuam mediante desconcentração de serviços 
públicos essenciais, como a cultura, a educa-
ção, o laser e a saúde.

20. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição Federal de 1988.

a. ( ) O preâmbulo constitucional reveste-se de cará-
ter normativo e pode, até mesmo, ser parâme-
tro para o controle de constitucionalidade.

b. ( ) As normas constitucionais de eficácia contida 
são dotadas de aplicabilidade reduzida pois 
necessitam de regulamentação para produzir 
efeito pleno.

c. ( X ) O Ato de Disposições Constitucionais 
Transitórias tem a mesma rigidez e situa-se no 
mesmo nível hierárquico das demais normas 
constitucionais, só podendo ser alterado por 
meio de emenda constitucional.

d. ( ) As normas constitucionais de eficácia limitada 
produzem efeito mediato e indireto, e até a 
sua efetiva regulamentação permanece em 
vigor a legislação pretérita em sentido contrá-
rio, bem como não servem de parâmetro para 
o controle de constitucionalidade.

e. ( ) As normas constitucionais de princípios pro-
gramáticos são de aplicabilidade direta, ime-
diata e integral.

21. Assinale a alternativa correta acerca dos serviços 
públicos.

a. ( X ) A transferência de concessão ou do controle 
societário da concessionária de serviços públi-
cos, sem prévia anuência do poder conce-
dente, implicará a caducidade da concessão.

b. ( ) Concessão de serviço público é a delegação, 
mediante licitação, na modalidade de con-
corrência, da prestação de serviços públicos, 
feita pelo poder concedente à pessoa física ou 
jurídica que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco.

c. ( ) A delegação de serviço público, por meio de 
concessão, que tenha por objeto a prestação 
de serviço continuado, está sujeita ao limite 
contratual de cinco anos.

d. ( ) Extinta a autorização, haverá a imediata 
assunção do serviço pelo poder concedente, 
procedendo-se aos levantamentos, avaliações 
e liquidações necessários.

e. ( ) Os serviços públicos autorizados sujeitar-se-
-ão à fiscalização pelo poder concedente res-
ponsável pela delegação, com a cooperação 
dos usuários.
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26. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. ( X ) Têm-se por inexistentes as condições impos-
síveis, quando resolutivas, e as de não fazer 
coisa impossível.

b. ( ) O titular de direito eventual dependente do 
implemento de condição suspensiva não 
é legitimado a praticar atos destinados a 
defendê-lo.

c. ( ) Enquanto não verificada a condição suspen-
siva, vigorará o negócio jurídico, podendo o 
titular exercer a plenitude do direito por ele 
estabelecido.

d. ( ) O encargo inicial, quando expressamente 
imposto no negócio jurídico pelo disponente, 
suspende o exercício, mas não a aquisição do 
direito.

e. ( ) Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, 
para todos os efeitos, o direito dela decor-
rente, e quando aposta a um negócio de exe-
cução continuada ou periódica, deverão ser 
desfeitos todos os atos já praticados.

27. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. ( ) A validade da declaração de vontade requer 
agente capaz, objeto lícito e forma prescrita 
ou não defesa em lei.

b. ( X ) A manifestação de vontade subsiste ainda 
que o seu autor haja feito a reserva mental de 
não querer o que manifestou, salvo se dela o 
destinatário tinha conhecimento.

c. ( ) A escritura pública é essencial à validade dos 
negócios jurídicos que versem sobre direitos 
reais sobre imóveis de valor superior a vinte 
vezes o maior salário mínimo vigente no País.

d. ( ) Os negócios jurídicos que visem à constitui-
ção, transferência, modificação ou renúncia 
de direitos devem ser interpretados de forma 
estrita.

e. ( ) O silêncio de uma das partes não poderá 
ser interpretado como anuência ao negócio 
jurídico, devendo sempre haver manifestação 
formal do interessado.

24. Em matéria de improbidade administrativa, assi-
nale a alternativa correta.

a. ( ) Apenas o servidor público poderá praticar 
atos de improbidade administrativa.

b. ( ) Qualquer pessoa poderá ingressar com ação 
civil pública destinada a apurar a prática de 
ato de improbidade.

c. ( ) A responsabilização civil, criminal e adminis-
trativa, afasta a aplicação das penalidades por 
atos de improbidade administrativa quando a 
origem do fato for comum.

d. ( ) A indisponibilidade de bens só se efetiva 
com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória.

e. ( X ) A posse e o exercício de agente público ficam 
condicionados à apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu patri-
mônio privado.

25. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
Código Civil Brasileiro.

a. ( ) Os bens públicos dominicais podem ser alie-
nados por meio de ususcapião.

b. ( ) Não perdem o caráter de bem móveis os mate-
riais provisoriamente separados de um prédio, 
para nele se reempregarem posteriormente.

c. ( X ) O uso comum dos bens públicos pode ser gra-
tuito ou retribuído, conforme for estabelecido 
legalmente pela entidade a cuja administra-
ção pertencerem.

d. ( ) Consideram-se benfeitorias voluptárias os 
melhoramentos ou acréscimos sobrevindos 
ao bem sem a intervenção do proprietário, 
possuidor ou detentor.

e. ( ) São públicos os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público interno e externo.
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30. Assinale a alternativa correta em relação à repar-
tição das receitas tributárias.

a. ( ) Pertence ao Município cinquenta por cento 
do produto da arrecadação do imposto da 
União sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, incidente na fonte, sobre rendimen-
tos pagos, a qualquer título, aos seus empre-
gados e servidores.

b. ( ) O produto da arrecadação do imposto esta-
dual sobre a propriedade de veículos auto-
motores será revertido na sua totalidade ao 
Município em que ocorrer o licenciamento.

c. ( ) Ao Município em que forem declaradas as 
operações relativas à circulação de merca-
dorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação pertencerá trinta e cinco por 
cento do produto de sua arrecadação.

d. ( ) Vinte por cento do produto da arrecadação do 
imposto residual extraordinário que a União 
instituir no exercício da competência perten-
cerão ao Município em que se verificar a ocor-
rência do fato gerador.

e. ( X ) O Município que optar por fiscalizar e cobrar o 
imposto sobre a propriedade territorial rural e 
desde que não implique redução do imposto 
ou qualquer outra forma de renúncia fiscal 
terá cem por cento do produto arrecado com 
o imposto.

31. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Palhoça, a alteração do nome do Município depende 
de:

a. ( ) projeto de lei aprovado pela Câmara 
Municipal com referendo popular.

b. ( X ) aprovação de lei pela Câmara Municipal após 
consulta realizada por meio de plebiscito.

c. ( ) decreto do Prefeito após consulta realizada 
por meio de plebiscito.

d. ( ) projeto de lei de iniciativa popular, com apro-
vação de dois terços da Câmara Municipal.

e. ( ) decreto do Prefeito, com referendo da Câmara 
Municipal.

28. Assinale a alternativa correta em relação aos 
impostos de competência do Município.

a. ( ) Compete ao Município da situação do bem 
ou em que ocorrer o óbito instituir impostos 
sobre transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos.

b. ( ) Compete ao Município do domicílio do adqui-
rente instituir e cobrar o imposto transmissão 

“inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, 
de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis.

c. ( ) Incide Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) sobre os depósitos, as comis-
sões e as taxas de desconto, cobrados pelos 
estabelecimentos bancários.

d. ( X ) É inconstitucional a incidência do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 
sobre operações de locação de bens móveis.

e. ( ) O lançamento para a constituição do crédito 
tributário derivado do imposto predial e ter-
ritorial urbano poderá ser dispensada com o 
envio do carnê de cobrança para o endereço 
do contribuinte.

29. Assinale a alternativa correta de acordo com as 
limitações ao poder de tributar.

a. ( X ) Norma legal que altera o prazo de recolhi-
mento da obrigação tributária não se sujeita 
ao princípio da anterioridade.

b. ( ) Em decorrência da coisa julgada fiscal, é 
vedado ao ente tributante cobrar a exação 
declarada indevida em exercícios posteriores.

c. ( ) O Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – está contemplado dentro da exce-
ção aos princípios da anterioridade comum e 
nonagesimal, assim poderá ser cobrado ime-
diatamente após a sua instituição.

d. ( ) A atualização do Imposto Predial e Territorial 
Urbano poderá ser implementado via Decreto 
do Poder Executivo, sendo vedada apenas a 
majoração em percentual superior aos índices 
oficiais.

e. ( ) Pelo princípio da vedação ao confisco a 
cobrança da multa moratória afasta a utiliza-
ção da taxa Selic como índice de atualização 
de débitos tributários.
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35. Assinale a alternativa incorreta a respeito das 
reuniões da Câmara Municipal, de acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Palhoça.

a. ( ) A Câmara não poderá realizar menos de oito 
reuniões ordinárias mensais.

b. ( ) A Câmara Municipal poderá realizar reuniões 
ordinárias, extraordinárias, especiais, solenes 
e comemorativas.

c. ( X ) Poderá ser convocada reunião extraordinária 
no mês de julho e dezembro, no ano em que a 
Câmara apreciar o plano plurianual.

d. ( ) As reuniões da Câmara Municipal ocorrerão 
ordinariamente em sessão legislativa anual, 
nos períodos de 5 de fevereiro a 10 de julho e 
de 1o de agosto a 20 de dezembro.

e. ( ) As reuniões da Câmara Municipal ocorrerão 
extraordinariamente, sempre que convocada 
na forma da lei.

32. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Palhoça, qual o prazo de que a Prefeitura e a Câmara 
Municipal dispõem para fornecer ao peticionante 
informações, certidões, contratos e decisões sobre 
assuntos referentes ao Município?

a. ( ) não superior a 5 dias
b. ( ) prazo máximo de 10 dias
c. ( X ) prazo máximo de 15 dias
d. ( ) não excedente a 30 dias
e. ( ) não superior 60 dias

33. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a 
Lei Orgânica do Município de Palhoça.

O servidor público municipal em exercício de man-
dato eletivo:

a. ( ) será afastado do cargo quando investido 
no cargo de Prefeito, podendo optar pela 
remuneração.

b. ( ) não poderá optar pela remuneração de ori-
gem, quando se tratar de mandato eletivo 
federal ou estadual.

c. ( ) terá seu tempo contado para todos os efeitos 
legais, exceto para promoção por mereci-
mento, quando afastado para o exercício do 
mandato sindical.

d. ( X ) ficará afastado de seu cargo, emprego ou 
função quando se tratar de mandato eletivo 
federal, estadual ou municipal.

e. ( ) em qualquer caso que exija o afastamento 
para o exercício do mandato eletivo, terá seu 
tempo contado para todos os efeitos legais, 
exceto para promoção por merecimento.

34. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Palhoça, é área de preservação ecológica e ambiental 
permanente:

a. ( ) o Morro do Espigão.
b. ( ) o Morro da Pedra Furada.
c. ( ) o Morro da Praia de Fora.
d. ( ) o Parque Ecológico Tupi Cambirela.
e. ( X ) o Parque Ecológico Municipal Nathalina Luz.
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