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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição 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 alternativas diferentes 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
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

novembro

22

22 de novembro

35 questões

das 15 às 18h

3h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Viver em sociedade
A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se
ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e
satisfazer seus interesses e desejos.
Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser
humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e alimentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na
cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.
Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material,
como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de
saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana
necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe
dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.
Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque
escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade,
seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo,
sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém
com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.
Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal
modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita
apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as
necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é
aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas
as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem,
têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são
repartidos igualmente entre todos.
Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem
conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.
Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.
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1. Assinale a alternativa que define corretamente a
tese defendida pelo autor.

3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação
correta para a seguinte frase.

a. ( ) A justiça é dispensável na sociedade humana.
b. ( X ) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem
sociedade.
c. ( ) As pessoas podem melhorar a vida em sociedade mesmo sem se organizarem com justiça
e equidade.
d. ( ) Todas as pessoas devem satisfazer suas necessidades na sociedade humana.
e. ( ) Os seres humanos vivem juntos por consequência de suas escolhas.

“Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar
livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é
um esporte de que me agrado muito e isso é vida em
sociedade.”

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a
alternativa em que a análise colocada entre parênteses está correta.

c.

a. ( ) Os seres humanos não vivem juntos. (Esta
frase apresenta linguagem conotativa pelo
seu forte poder emotivo)
b. ( ) Para que essa repartição se faça com justiça…
(O termo sublinhado completa o sentido da
palavra “repartição”, ou seja, “é preciso justiça
na repartição de deveres e direitos”)
c. ( X ) A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade. (Em uma análise sintática, no termo sublinhado, temos a
presença de um predicado nominal)
d. ( ) E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. (A palavra
sublinhada é um adjunto adnominal, já que é
um adjetivo e como tal, um termo acessório
na oração)
e. ( ) E não basta que a vida social permita apenas
a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana. (Se o termo sublinhado fosse
trocado por “convivências sociais”, os verbos
“bastar e permitir” deveriam estar no plural
também, por questão de concordância verbal
adequada)
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a. (

b.

d.

e.

) Ontem, pela manhã eu, que sou fã de esportes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para
pedalar pois esse é um esporte de que me
agrado muito, e isso é vida em sociedade.
( ) Ontem pela manhã, eu que, sou fã de esportes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para
pedalar pois esse é um esporte de que me
agrado muito e isso é vida, em sociedade.
( ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para
pedalar pois esse é um esporte de que me
agrado muito; e isso é vida em sociedade.
( ) Ontem, pela manhã, eu que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para
pedalar, pois esse é um esporte, de que me
agrado muito e, isso, é vida em sociedade.
( X ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de esportes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para
pedalar, pois esse é um esporte de que me
agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa correta sobre parônimos e
seus significados.
a. ( X ) Infligir (aplicar uma pena);
infringir (desobedecer)
b. ( ) Cede (lugar onde funciona um governo);
sede (vontade de beber água)
c. ( ) Descrição (ser discreto); discrição (representar
algo ou alguém por palavras)
d. ( ) Deferir (discordar); diferir (concordar)
e. ( ) Comprimento (saudação);
cumprimento (extensão)
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5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe
sobre a convivência social em seu ambiente de trabalho e, para isso, vale-se de um memorando.

7. Identifique abaixo as afirmativas que correspondem à Antártida (Antártica).
1. Continente onde se registradam temperaturas
muito baixas.
2. É o continente mais inóspito do planeta.
3. Possui muitas regiões que ainda não foram
exploradas.
4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente
uma possível frase de desfecho do texto e um fecho
da referida correspondência.
a. ( ) Assim, contamos com vosso apoio.
Respeitosamente.
b. ( ) Sem mais para o momento, contamos com
seu apoio. Atenciosamente.
c. ( ) Seu apoio é importante para nosso pedido.
Atenciosamente.
d. ( X ) Diante do contexto apresentado, contamos
com seu apoio. Respeitosamente.
e. ( ) Vosso apoio é importante para nosso pedido.
Respeitosamente.

Aspectos históricos,
geográficos e culturais

5 questões

6. O relatório “Perspectivas da População Mundial:
A Revisão de 2015”, publicado pela Organização das
Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preocupantes sobre o crescimento da população.
Assinale a alternativa correta sobre o assunto.
a. ( X ) A população mundial deve ter grande crescimento nas próximas décadas, prevendo-se que
em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.
b. ( ) Embora o número de crianças tenha crescido
nas últimas décadas, diminui sensivelmente o
número de pessoas idosas.
c. ( ) Na maior parte dos países a população de
idosos é quase o dobro da população em
idade produtiva, inviabilizando os sistemas de
saúde e previdência públicos.
d. ( ) É uma tendência, que se registra desde a
década de 60 do século XX, o declínio da
população mundial, provavelmente em razão
das baixas taxas de fertilidade.
e. ( ) Até o final do século XXI, dois terços da população mundial vai ser formada por “Latinos”
e vai habitar o território que vai da Baixa
Califórnia ao Golfo do México.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:
Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e
verde começou a subir. As máquinas fotográficas
captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira
(18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo
             estava a ser hasteado na
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua
agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano,
também ele “Estado observador não membro”.
Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em:
http://www.publico.pt/mundo/noticia/

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

da ISIS
do Qatar
da Palestina
da China
da Síria
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9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de
julho de 2014), foram assinados os acordos constitutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e
do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado
a prover apoio mútuo aos membros em cenários de
flutuações no balanço de pagamentos.

Noções de Informática

11. O MS Word 2007 em português permite localizar
uma série de caracteres ou elementos especiais de um
documento. Dentre esses, pode-se citar:

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo
inter-regional a que se referem as informações acima e
os países que dele fazem parte.
a. ( ) IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
b. ( X ) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul.
c. ( ) CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e
Cabo Verde.
d. ( ) MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai,
Uruguai e outros países da América do Sul.
e. ( ) UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e
Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a
orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde
do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem
parte do mês mundial de conscientização sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico do câncer
de próstata.
Esse mês é conhecido como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Janeiro verão.
Fevereiro carnaval saúde.
Outubro Rosa.
Novembro Azul.
Dezembro verão saudável.

5 questões

1.
2.
3.
4.

Espaço em branco
Caractere de seção
Caractere de tabulação
Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em português tem a função de:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Ajustar a quantidade de casas decimais de um
número ao padrão da planilha.
( ) Ajustar o sinal de um número, colocando-o
entre parênteses no caso de ser negativo.
( ) Transformar em número inteiro um número
real.
( ) Realizar divisões sem saldo, arrumando o
número dividendo para eliminar restos após a
divisão.
( X ) Remover os espaços de uma sequência de
caracteres de texto, com exceção dos espaços
simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que
o MS Word 2010 em português pode trabalhar em
uma página com orientação Retrato?
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

2
3
5
11
19
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14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada
seleção em um documento do MS Word 2010 em
português a partir da guia:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Exibição
Inserir
Revisão
Referências
Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de
um única coluna no MS Excel 2010 em português,
deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de
células de uma única linha.
Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Transpor
Sem bordas
Manter largura da coluna original
Valores e formatação original
Valores

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
16. Assinale a alternativa correta em relação às nulidades de acordo com o Código de Processo Civil.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Embora não resulte prejuízo à defesa, por se
tratarem de normas de direito público, os atos
inquinados por nulidade não poderão ser
aproveitados.
( X ) É nulo o processo, quando o Ministério
Público não for intimado a acompanhar o
feito em que deva intervir.
( ) Quando a lei prescrever determinada forma,
sob pena de nulidade, a decretação desta
poderá ser suscitada pelo Ministério Público e
pelas partes, inclusive a que Ihe deu causa.
( ) Quando a lei prescrever determinada forma,
mesmo que sem cominação de nulidade,
o juiz não poderá considerar válido o ato e
declarará que atos são atingidos, ordenando
as providências necessárias, a fim de que
sejam repetidos, ou retificados.
( ) Se o juiz não decretar, no primeiro momento
em que se manifestar nos autos, as nulidades de ofício estarão sujeitas aos efeitos da
preclusão.

18. É correto afirmar sobre o mandado de segurança.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Da sentença, denegando ou concedendo o
mandado, cabe recurso ordinário.
( ) O ingresso de litisconsorte ativo poderá ocorrer a qualquer tempo, desde que antes de
proferida a sentença.
( ) No processo de mandado de segurança a
condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios não poderá exceder a cinco por
cento do valor da causa ou do seu proveito
econômico.
( ) Devido à natureza dos direitos a serem protegidos, os processos de mandado de segurança
e os respectivos recursos terão prioridade
sobre todos os atos judiciais.
( X ) No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos
membros do grupo ou categoria substituídos
pelo impetrante.

19. É correto afirmar sobre a Lei de Execuções Fiscais.
a. (

17. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código de Processo Civil.
a. (

b.

c.

d.
e.

) Ocorre a litispendência, a conexão ou a coisa
julgada, quando o autor reproduz ação idêntica, julgada ou não, contra o mesmo réu.
( ) Serão opostos por meio de exceção a incompetência, o impedimento, a suspeição e a
reconvenção.
( ) O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que
se encontrar, ressalvado-lhe a reabertura do
direito de apresentar defesa.
( X ) A contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente, em peças autônomas.
( ) Indeferida a petição inicial, o autor poderá
apelar, no prazo de quinze dias, sendo facultado ao juiz reformar sua decisão.
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(20 questões)

b.

c.
d.

e.

) Caso o executado não garanta a execução, a
penhora poderá recair em qualquer bem do
executado, inclusive os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
( ) Após a regular citação do executado, a certidão de dívida ativa não poderá mais ser
emendada ou substituída.
( X ) O despacho do Juiz, que ordenar a citação,
interrompe a prescrição.
( ) O valor da causa será o da dívida constante
da certidão de dívida ativa, não devendo ser
considerados os encargos legais.
( ) A intimação do representante judicial da
Fazenda Pública será feita por edital, cujo
prazo não poderá ser superior a trinta, nem
inferior a dez dias.
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20. A representação de intervenção do Estado
no Município cujo objeto se destine a assegurar a
observância de princípios indicados na Constituição
Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem
ou de decisão judicial depende de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

23. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Balneário Camboriú, são de iniciativa exclusiva do
Prefeito as leis que disponham sobre:
1. criação, transformação ou extinção de cargos,
funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias ou aumento de sua
remuneração.
2. servidores públicos do poder executivo,
da administração indireta e autarquias, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
3. criação, estruturação e atribuições das
Secretárias, Departamentos ou Diretorias equivalentes e órgãos da Administração Pública.
4. matéria orçamentária, e a que autorize a
abertura de créditos ou conceda auxílios e
subvenções.

provimento do Tribunal de Justiça.
autorização do Poder Legislativo Municipal.
autorização do Poder Legislativo Estadual.
autorização do Poder Legislativo Federal.
decreto do Poder Executivo Municipal.

21. É correto afirmar sobre o procedimento de
emenda à Constituição.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Apenas o Presidente da República tem legitimidade ativa para iniciar o procedimento
de emenda à Constituição cujo objeto seja a
supressão de direitos e garantias individuais.
( X ) A Constituição poderá ser emendada por
iniciativa de mais da metade das Assembleias
Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria
relativa de seus membros.
( ) A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, caso decorrido o prazo de
quinze dias para a sanção do Presidente da
República.
( ) A emenda para ser aprovada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou
de estado de sítio dependerá de aprovação
de três quintos dos votos dos membros do
Congresso Nacional.
( ) A proposta será discutida e votada pelo
Senado, em dois turnos, considerando-se
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.

22. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar
dos interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

24. É correto afirmar sobre o direito a férias do servidor público municipal.
a. (
b.
c.

d.

e.

) As férias são de trinta dias e deverão ser gozadas de forma ininterrupta.
( ) É vedada a conversão de férias em pecúnia.
( ) Quando efetivamente gozar as férias, o servidor fará jus a um acréscimo pecuniário de dois
terços na sua remuneração .
( X ) O funcionário que acumular mais de duas
férias perderá o direito de gozá-las, até que
faça jus a um novo período.
( ) Perderá o direito a férias o servidor que tiver
mais de vinte faltas ao trabalho não justificadas no respectivo ano aquisitivo.

termo inicial.
condição potestativa.
título executivo extrajudicial.
compromisso arbitral.
cláusula resolutória.
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25. Assinale a alternativa correta.

27. É correto afirmar sobre a emancipação:

a. ( X ) A compensação de jornada de trabalho deve
ser ajustada por acordo individual escrito,
acordo coletivo ou convenção coletiva.
b. ( ) A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, ou
pública, não excederá de seis horas diárias,
desde que não seja fixado expressamente
outro limite.
c. ( ) Entre duas jornadas de trabalho haverá um
período mínimo de descanso, o qual será, no
mínimo, de uma hora e, salvo acordo escrito
ou contrato coletivo em contrário, não poderá
exceder de duas horas.
d. ( ) As variações de horário no registro de ponto,
mesmo que não excedentes de cinco minutos
e inferiores a dez minutos diárias, poderão ser
descontadas ou computadas como jornada
extraordinária.
e. ( ) O desrespeito ao intervalo mínimo entre dois
turnos de trabalho, sem importar em excesso
na jornada efetivamente trabalhada, não
gerará qualquer direito a ressarcimento.

a. (

26. Assinale a alternativa correta.

c.
d.
e.

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

b.

c.

d.

a. (

b.

c.

d.

e.

) O contrato de experiência não poderá exceder
a dois anos, sendo vedada a sua prorrogação
por período superior a noventa dias.
( ) O contrato de trabalho por prazo determinado,
para manter a sua qualidade, deverá ser prorrogado sempre trinta dias antes do seu término.
( ) O contrato individual de trabalho que correspondente à relação de emprego é o acordo
expresso, escrito e solene, firmado entre o
empregador e o empregado.
( ) A prova do contrato individual do trabalho
somente poderá ser feita pelas anotações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito, não sendo admitida nenhuma
outra prova, por mais especial que seja.
( X ) Qualquer que seja o ramo de atividade da
sociedade cooperativa, não existe vínculo
empregatício entre ela e seus associados,
nem entre estes e os tomadores de serviços
daquela.

b.
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) Com a emancipação cessam os efeitos da
menoridade.
( X ) A incapacidade de fato ou de exercício é afastada por meio da emancipação.
( ) O emancipado adquire direitos ativos e passivos após a sua declaração.
( ) A emancipação autoriza o emancipado a ocupar cargo ou emprego público, em comissão.
( ) A menoridade penal é reduzida com a declaração da emancipação civil.

e.

) Incumbirá a Defensoria Pública do Estado
em que estiver sediada a Fundação, a sua
curadoria.
( ) São pessoas jurídicas de direito público
interno as fundações, as autarquias, inclusive
as associações públicas.
( ) As fundações somente poderão ser constituídas para fins religiosos, morais, culturais ou
assistenciais.
( X ) As associações constituem-se pela união
de pessoas que se organizem para fins não
econômicos.
( ) São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento dos partidos
políticos, sendo vedado ao poder público
negar-lhes reconhecimento ou registro dos
atos constitutivos.

29. De acordo com o Estatuto do Servidor Municipal,
o reingresso no serviço público do funcionário
aposentado, quando insubsistentes os motivos da
aposentadoria por invalidez, ou a pedido, apurada
a conveniência administrativa em processo regular,
denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

reversão.
reintegração.
aposentadoria.
disponibilidade.
aproveitamento.
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30. Assinale a alternativa correta de acordo com o
Código Civil Brasileiro.
a. (
b.
c.
d.

e.

) Meado considera-se, em qualquer mês, o seu
décimo sexto dia.
( ) Os prazos legais computam-se excluindo o dia
do vencimento, e incluído o do começo.
( X ) Os prazos fixados por hora contar-se-ão de
minuto a minuto.
( ) Os prazos de meses e anos expiram no primeiro
dia útil subsequente ao do seu de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência.
( ) Se o dia do vencimento cair em feriado, antecipar-se-á o prazo para dia útil anterior ao seu
acontecimento.

31. É correto afirmar sobre a Lei da Transparência.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Apenas os órgãos da administração direta dos
Poderes da União, dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal estão obrigados garantir
o acesso à informação.
( ) A divulgação em local de fácil acesso, no
âmbito de suas competências, de informações
de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas poderá ser realizada
pelos órgãos públicos após requerimento da
parte interessada.
( ) As informações referentes aos registros de
quaisquer repasses ou transferências de
recursos financeiros ou registros das despesas,
por se tratarem de informações sigilosas, não
poderão ser divulgadas ao público em geral.
( X ) Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa
prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de
que esta confere com o original.
( ) O acesso a informações públicas será assegurado mediante protocolo de documentos
e requerimentos de acesso a informações,
devendo o pedido conter a identificação do
requerente, a especificação da informação
requerida e justificativa da necessidade de se
obter a informação requerida.

32. Os bens imóveis da Administração Pública, cuja
aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou
de dação em pagamento, poderão ser alienados por
ato da autoridade competente, observadas obrigatoriamente as seguintes regras:
1. avaliação dos bens alienáveis.
2. comprovação da necessidade ou utilidade da
alienação.
3. autorização legislativa.
4. adoção do procedimento licitatório, sob a
modalidade de concorrência ou leilão.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

33. Assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O imposto predial e territorial urbano poderá
ser progressivo em função do número de
imóveis do contribuinte.
( X ) É inconstitucional a incidência do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre
operações de locação de bens móveis.
( ) O serviço de iluminação pública, por se tratar
de serviço público e estar à disposição de
todos, pode ser remunerado mediante taxa.
( ) Toda a operação de compra e venda de bem
imóvel por autarquia é amparada pela imunidade fiscal do imposto de transmissão “inter
vivos”.
( ) O valor venal do imóvel poderá ser utilizado
como base de cálculo para a progressividade
das alíquotas do imposto de transmissão
“inter vivos” de bens imóveis.
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34. Para a candidatura a membro do Conselho
Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
1. reconhecida idoneidade moral.
2. idade superior a dezoito anos.
3. domicílio no município.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

35. A legislação tributária, de acordo com o Código
Tributário Nacional, compreende:
a. (
b.
c.
d.
e.

) as leis, os decretos, as decisões administrativas
e as normas complementares.
( ) os tratados e as convenções internacionais e
as normas complementares.
( ) os decretos, convênios, e as normas
complementares.
( ) as leis, os convênios, as decisões administrativas, os decretos e as normas complementares.
( X ) as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas
complementares.
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Coluna
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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