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CADERNO
D E P R O VA

Advogado

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.

14 de outubro

35 questões

14 às 17h30

3h30 de duração*

CO N C U R S O
P Ú B L I CO

.
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Língua Portuguesa

5 questões

2. Avalie as afirmativas feitas de acordo com o texto.
1. A denúncia da fome é a única maneira de
o mundo prestar atenção ao problema do
subdesenvolvimento.
2. O uso de aspas em: “a tradição”, “é pitoresco”
e “não gostam de se cansar” infere uma ironia
que busca retratar uma forma de suavizar a
realidade retratada.
3. A expressão “que não se pode eludir” pode
ser corretamente substituída por “que não se
pode esquivar ardilosamente”.
4. A fome é apenas uma das características do
subdesenvolvimento.
5. A frase: “É a manifestação mais flagrante da
miséria” pode ser substituída por: “É a manifestação mais recôndita da miséria”.

Leia o texto.
Fome e subdesenvolvimento
A fome é, de longe, o sintoma mais grave e mais geral
do subdesenvolvimento. Resulta de todo um conjunto
de causas e provoca toda uma gama de consequências. Sendo a alimentação a necessidade primeira do
homem e a busca da alimentação tendo sido, durante
milênios, uma preocupação quase obsessiva, a fome
é, entre as características do subdesenvolvimento,
aquela que mais profundamente choca a opinião
dos países ricos. É a manifestação mais flagrante da
miséria, a expressão das privações que não é possível
eludir: admite-se que os homens fiquem nus (é, diz-se,
“a tradição”), que se alojem em cabanas (à primeira
vista é “pitoresco”), que sejam doentios (não existe a
doença nos países desenvolvidos?), que não tenham
trabalho (“certamente não gostam de se cansar”), etc.,
mas não é possível admitir a fome. Sua denúncia é, de
fato, o único meio de levar a opinião pública dos países desenvolvidos a tomar consciência dos problemas
do subdesenvolvimento. (…)
Yves Lacoste. Geografia do subdesenvolvimento.

1. Assinale a alternativa correta.
a. Check-square O segundo período do texto mantém, de forma
subentendida, o mesmo sujeito da primeira
frase e se constitui em um período formado por
duas orações coordenadas entre si. A segunda
delas é uma oração coordenada aditiva.
b. SQUARE Em: “Admite-se que os homens fiquem nus”, a
oração sublinhada é subordinada substantiva
objetiva indireta.
c. SQUARE Em: “Admite-se que sejam doentios”, a palavra
sublinhada exerce a função sintática de predicativo do objeto e qualifica uma condição
humana de subdesenvolvimento.
d. SQUARE Em: “É necessário a intervenção imediata do
mundo para resolver o problema da fome” a
concordância nominal está correta.
e. SQUARE As vírgulas empregadas na expressão sublinhada no texto justificam-se pela necessidade
de se dar ênfase à ação descrita, o que caracteriza a expressão como termo integrante da
oração.

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

SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

3. Considere as frases quanto às regras de concordância nominal ou verbal.
1. Pedro ou Joaquim se casará com Marta. Que
sejam felizes!
2. Videira ou Florianópolis são excelentes locais
para se fixar residência.
3. Ele tem vocabulário e pronúncia perfeitos,
pode ocupar a função de orador da turma.
4. Ela respondeu ao seu acompanhante: “muito
obrigado”.
5. Haja visto o problema detectado, cancelou-se
as visitas de inspeção.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
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4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).
( ) A crase foi usada de forma correta em: “Fiz
referência àquilo que me disseste e me coloquei à disposição para esclarecer os fatos
mencionados no relatório das ações para
combate à fome”.
( ) A crase é facultativa nas seguintes situações:
“Isso cheira à molho de tomate”, “Fiz referência
à esta situação” e “Estou disposto à combater
os casos de fome de minha comunidade”.
( ) A crase é proibida nas seguintes situações:
“Estávamos frente a frente” e “Somente obedeço a leis justas”.
( ) Em termos do uso da crase, as seguintes situações igualam-se: “Dirijo-me a Roma” e “Fui a
Bahia”, em ambas ocorre o fenômeno da crase
na palavra sublinhada.
( ) Está correto o uso da crase em: “Suas opiniões
são análogas às que dei na entrevista ontem”.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

V•V•V•F•F
V•V•F•V•F
V•F•V•F•V
F•V•F•V•F
F•F•F•V•V

5. Assinale a alternativa em dissonância com a norma
culta.
a.
b.
c.
d.

O médico assistiu o doente.
Estes senhores, não os conheço.
Ele se esqueceu do compromisso assumido.
Vão fazer dois meses que voltei a esta maravilhosa cidade de Videira.
e. SQUARE Aquele herói apresentou grandes ideias que
preveem acabar com a fome do planeta.
SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
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Noções de Informática

5 questões

6. Ao acionar a guia Arquivo do MS Word do Office
365 Business, encontra-se o item de menu denominado Comentários.
Assinale a alternativa que contém uma afirmação
válida sobre esse item de menu do MS Word.
a. SQUARE Possibilita a inserção de comentários no documento com o controle do usuário que realizou
estes comentários, de modo que se possa saber
quem os realizou.
b. SQUARE Permite a inserção de comentários ao longo
do texto de um documento do MS Word. Esses
comentários, contudo, não são impressos
quando da impressão do documento.
c. SQUARE Permite a inserção de comentários ao longo
do texto de um documento do MS Word. Estes
comentários serão impressos em conjunto com
o texto quando da impressão do documento.
d. Check-square Possibilita a comunicação entre o usuário e o
time de produto da Microsoft responsável pelo
MS Word, enviando sugestões e comentários
positivos ou negativos sobre o produto.
e. SQUARE Possibilita a troca de comentários entre usuários distintos que realizam a edição conjunta
e distribuída de um documento MS Word, de
modo a auxiliar na comunicação entre eles.

7. O MS Excel do Office 365 Business permite que o
usuário escolha as linhas e colunas que serão repetidas em cada página impressa. Como por exemplo,
linhas e colunas com rótulos ou cabeçalhos.
Qual o nome do recurso do MS Excel que permite
realizar essa ação?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Imprimir Títulos
Imprimir Rótulos
Imprimir Cabeçalhos
Repetir Cabeçalhos
Repetir Rótulos
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8. Considere uma planilha do MS Excel com as células
B1 até B4 contendo os valores Corolla; Cruze; Focus; e
Tucson, respectivamente.
Considere as células C1 até C4 contendo os valores 3;
6; 12 e 24, respectivamente.
Considere, ainda, a seguinte fórmula:
=PROCV(B4;C1:C4;2;0)
Assinale a alternativa que contém uma descrição correta do erro existente na fórmula, de modo a obter
o valor 24 usando como valor a procurar a palavra
Tucson.
a. SQUARE O núm_indice_coluna que indica a coluna
onde procurar o valor está incorreto.
b. SQUARE O núm_indice_coluna que indica a coluna
onde recuperar o valor desejado está incorreto.
c. Check-square O intervalo de seleção da matriz_tabela deve
incluir as células da coluna B.
d. SQUARE A procura no intervalo deve ser flexível para
englobar resultados adjacentes
e. SQUARE Deve-se obrigatoriamente informar a palavra
Tucson como parâmetro da função para realizar
a busca.

9. Assinale a alternativa que descreve corretamente
o recurso do MS Excel denominado Preenchimento
Relâmpago.
a. SQUARE Sugere valores ao usuário a partir de uma lista
de dados, que deve selecionar o valor que
deseja para preencher a célula.
b. SQUARE Completa o preenchimento de uma célula
automaticamente a partir da digitação do
usuário. O preenchimento ocorre célula a célula
à medida que o usuário está editando cada
célula individualmente.
c. SQUARE É um recurso de formatação que detecta
padrões de distribuição de dados na planilha
e preenche as células adjacentes vazias com
cores ou formas.
d. SQUARE Preenche valores automaticamente em células
do MS Excel, a partir de listas prévias existentes
na instalação padrão do MS Excel.
e. Check-square Preenche valores automaticamente em células
do MS Excel, com base em alguns exemplos
fornecidos pelo usuário.

10. Qual o nome do aplicativo que deve ser utilizado
em um computador pessoal com sistema operacional
MS Windows para sincronizar e/ou atualizar um tablet
iPAD ou iPAD mini?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

iSync
iTunes
iPADSync
Media Player
Internet Explorer

Raciocínio Lógico

5 questões

11. Dez pessoas esperam em um restaurante por
mesas para o almoço. Ao mesmo tempo são disponibilizadas três mesas, sendo que uma mesa atende 4
pessoas e as outras duas atendem 3 pessoas cada.
De quantas maneiras diferentes é possível sentar as
pessoas às mesas, assumindo que a ordem que as
pessoas sentam-se em cada mesa não importa, mas a
ordem das mesas importa.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

Mais do que 4700
Mais do que 4500 e menos que 4700
Mais do que 4300 e menos que 4500
Mais do que 4100 e menos que 4300
Menos do que 4100

12. Uma comissão de 4 pessoas deve ser escolhida
dentre um grupo de 16 pessoas. Dentre o grupo de
16 pessoas, 6 são mulheres.
Se na comissão deve haver no máximo duas mulheres,
de quantas maneiras distintas essa comissão pode ser
escolhida?
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Mais do que 1600
Mais do que 1500 e menos que 1600
Mais do que 1400 e menos que 1500
Mais do que 1300 e menos que 1400
Menos do que 1300
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13. Uma pessoa participa de três concursos. A probabilidade de não ser escolhida no primeiro concurso é
de 60%, a de não ser escolhida no segundo concurso
é de 70%, e a de não ser escolhida no terceiro concurso é de 80%.
Portanto, a probabilidade de essa pessoa ser escolhida
em um dos três concursos é:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Maior que 69%.
Maior do que 67% e menor que 69%.
Maior do que 65% e menor que 67%.
Maior que 63% e menor que 65%.
Menor que 63%.

14. Um grupo composto por 4 mulheres e 5 homens
deve ser colocado em fila indiana.
De quantas maneiras é possível colocar este grupo em
fila indiana intercalada, isto é, de maneira que um entre
dois homens sempre haja uma mulher e vice-versa?
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

Mais do que 3000
Mais do que 2800 e menos que 2900
Mais do que 2700 e menos que 2800
Mais do que 2900 e menos que 3000
Menos que 2700

15. Dizer que “Se João ou Maria são inteligentes
então Alice e Vilmar não são bonitos” é logicamente
equivalente a:
a. SQUARE Se João é inteligente então Maria não é inteligente e Alice e Vilmar não são bonitos.
b. SQUARE Se Alice e Vilmar são bonitos então João ou
Maria são inteligentes.
c. SQUARE Se Alice ou Vilmar é bonito então ou João ou
Maria não é inteligente.
d. SQUARE Se Alice ou Vilmar são bonitos então João e
Maria são inteligentes.
e. Check-square Se Alice ou Vilmar é bonito então João e Maria
não são inteligentes.
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Conhecimentos Específicos

20 questões

16. De acordo com Constituição Federal, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público:
a. SQUARE incentivar a utilização de usinas que operem
com reator nuclear, como alternativa sustentável para a geração de energia.
b. SQUARE propor a inclusão de educação ambiental em
todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente.
c. SQUARE exigir o estudo prévio de impacto ambiental, a
que se dará publicidade, para o licenciamento
de obra ou a exploração de atividade que
explore recursos do meio ambiente.
d. Check-square controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias
que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente.
e. SQUARE autorizar, por meio de concessão, a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistema.

17. É correto afirmar sobre os fundamentos da
Política Nacional de Recursos Hídricos:
a. SQUARE A água é um recurso natural de domínio público,
bem ilimitado e dotado de valor econômico.
b. SQUARE A gestão dos recursos hídricos deve sempre
coibir e restringir o uso múltiplo das águas.
c. SQUARE Em situações de escassez, a utilização dos recursos hídricos deverá priorizar e limitar o consumo
sustentável exclusivamente à espécie humana.
d. SQUARE A gestão dos recursos hídricos deve ser centralizada pelo Poder Público, que poderá autorizar
a participação dos usuários e das comunidades.
e. Check-square A bacia hidrográfica é a unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
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18. Assinale a alternativa correta acerca da Política
Estadual de Saneamento.
a. SQUARE Os Planos Regionais de Saneamento servem de
base para a elaboração do Plano Estadual de
Saneamento anual.
b. Check-square O Plano Estadual de Saneamento deverá ser
elaborado de forma articulada com o Plano
Estadual de Recursos Hídricos e com as políticas
estaduais de saúde pública e de meio ambiente.
c. SQUARE Elaborado com base em Planos Regionais de
Saneamento, o Plano Estadual de Saneamento
será revisado quadrienalmente pelo Chefe
do Poder Executivo, após ouvido o Conselho
Estadual de Saneamento.
d. SQUARE Para avaliar a eficácia do Plano Estadual
de Saneamento, o Conselho Estadual de
Saneamento deverá publicar, semestralmente,
relatórios resumidos sobre a situação da salubridade ambiental de cada região do Estado.
e. SQUARE O Plano Estadual de Saneamento deverá ser
restrito à caracterização e avaliação da situação
de salubridade ambiental no Estado de Santa
Catarina, apontando os fatores causais e suas
relações com as deficiências detectadas, bem
como as suas consequências para o desenvolvimento econômico e social.

19. É correto afirmar acerca dos consórcios públicos:
a. SQUARE É vedada a cessão de servidores públicos dos
entes da Federação consorciados ao consórcio.
b. SQUARE Para a execução dos seus objetivos, o consórcio
público poderá promover desapropriações e
instituir servidões por declaração de utilidade
ou necessidade pública e interesse social.
c. Check-square A União somente participará de consórcios
públicos em que também façam parte todos os
Estados em cujos territórios estejam situados
os Municípios consorciados.
d. SQUARE O consórcio público constituirá associação
pública, obrigatoriamente instituída sob a
forma de pessoa jurídica de direito público.
e. SQUARE O consórcio público gozará de preferência, em
igualdade de condições com os demais participantes, para disputar licitações, vedada as hipóteses de sua contratação por meio de dispensa
de licitação.

20. É correto afirmar sobre os recursos em licitações:
a. Check-square Na modalidade de carta-convite, é de dois dias
úteis o prazo para os licitantes impugnarem
recurso interposto.
b. SQUARE O prazo de recurso, representação ou pedido
de reconsideração será de cinco dias úteis
e se inicia a partir da vista franqueada ao
interessado.
c. SQUARE Em razão do princípio da razoável duração do
processo administrativo, nenhum recurso contra atos praticados em licitações é dotado de
efeito suspensivo.
d. SQUARE O ato administrativo que não caiba recurso
próprio poderá ser impugnado por meio de
pedido de reconsideração, no prazo de dez dias
úteis da intimação do ato.
e. SQUARE O recurso será dirigido a quem praticou o
ato recorrido, o qual poderá reconsiderar sua
decisão ou, mantendo-a, remeter à autoridade
superior para deliberação.

21. É correto afirmar sobre o controle da administração pública:
a. SQUARE O controle dos atos da administração pública
pelos superiores hierárquicos, dentro da estrutura interna do órgão, é uma das modalidades
do controle de polícia administrativa.
b. Check-square Ao sustar atos normativos do Poder Executivo,
o Congresso Nacional exerce o controle
externo da administração pública.
c. SQUARE Qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação civil pública que vise anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o
Estado participe, à moralidade administrativa,
ao meio ambiente e ao patrimônio.
d. SQUARE O controle interno da administração pública
será exercido pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
das entidades da administração direta e indireta a cargo do Tribunal de Contas.
e. SQUARE O controle interno da administração pública
deve abranger a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato
ou abstenção de fato, em razão de interesse
público.
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22. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação
aplicável, considera-se como tal:
1. quanto às pessoas naturais, o centro habitual
de sua atividade.
2. quanto às pessoas jurídicas de direito privado
ou às firmas individuais, em relação aos atos
ou fatos que derem origem à obrigação, o de
cada estabelecimento.
3. quanto às pessoas jurídicas de direito privado
ou às firmas individuais, o lugar da sua sede.
4. quanto às pessoas jurídicas de direito público,
a sede administrativa do governo no território
da entidade tributante.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE
SQUARE

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

23. Assinale a alternativa correta acerca das limitações ao poder de tributar.
a. SQUARE É vedado à União taxar a remuneração e os
proventos dos agentes públicos dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios em níveis
inferiores aos que fixar para os seus agentes.
b. SQUARE Os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
poderão estabelecer, por meio de lei, diferença
tributária entre bens e serviços em razão de sua
procedência ou destino.
c. SQUARE Por meio de Lei Complementar, a União poderá
instituir isenções de tributos da competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
d. Check-square É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
e. SQUARE É vedado à União instituir tributo que não seja
uniforme em todo o território nacional ou
que admita a concessão de incentivos fiscais
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócioeconômico entre as diferentes
regiões do País.
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24. É correto afirmar sobre as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor:
a. SQUARE A pena de suspensão temporária de atividade
será aplicada sempre que as circunstâncias de
fato desaconselharem a cassação de licença, a
interdição ou a interdição da atividade.
b. SQUARE A proibição de fabricação do produto será aplicada mediante procedimento administrativo,
devendo-se levar em consideração a gravidade
da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica do fabricante.
c. SQUARE A sanção administrativa de cassação do registro
do produto junto ao órgão competente será
cominada quando o fornecedor incorrer na
prática de publicidade enganosa ou abusiva.
d. SQUARE A pendência de ação judicial na qual se discuta
a imposição de penalidade administrativa não
afasta a reincidência na esfera administrativa
para fins de aplicação de sanção administrativa.
e. Check-square As sanções administrativas serão aplicadas
pela autoridade administrativa, no âmbito de
sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar,
antecedente ou incidente de procedimento
administrativo.

25. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Videira:
A Câmara de Vereadores deliberará, mediante
             , sobre assuntos de sua
economia interna e nos demais casos de sua competência privativa, por meio de            .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

Portaria • Resolução
Portaria • Decreto Legislativo
Resolução • Decreto Legislativo
Decreto Legislativo • Portaria
Decreto • Resolução
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26. De acordo com o Estatuto do Servidor Público do
Município de Videira, assinale a alternativa que indica
corretamente a autoridade municipal competente
para decidir pedido de remoção, entre Secretarias
Municipais, formulado por servidor público municipal
estável.
a.
b.
c.
d.

Prefeito.
Gerente de recursos humanos.
Presidente da Câmara de Vereadores.
Secretário Municipal do órgão de origem do
servidor requerente.
e. SQUARE Secretário Municipal do órgão de destino a que
o servidor requerente pretende se remover.
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

27. De acordo com o Estatuto do Servidor Público
do Município de Videira, é correto afirmar sobre a
substituição:
a. SQUARE Durante o período de substituição, o servidor
substituidor deverá cumular as funções do
cargo substituído com o exercício das atribuições do seu cargo efetivo.
b. Check-square A contribuição previdenciária incidirá apenas
sobre o montante equivalente à remuneraçã
de contribuição do cargo efetivo ocupado pelo
servidor substituidor.
c. SQUARE A remuneração do cargo comissionado, recebida a título de substituição, deverá incorporar
o vencimento ou a remuneração do servidor
substituidor, quando o período de substituição
for superior a quinze dias.
d. SQUARE Havendo mais de um concorrente à mesma
vaga a ser substituída, terá preferência o servidor público efetivo de maior tempo na carreira,
e, no caso de empate, o de maior tempo de
serviço público municipal.
e. SQUARE O servidor efetivo poderá substituir o servidor
em estágio probatório, em caráter expressamente temporário, pelo período de afastamento deste, mediante a respectiva compensação financeira.

28. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Videira, a despesa com pessoal do Município não
poderá exceder a:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE

50% da receito bruta.
40% da receita corrente líquida.
54% da receita corrente líquida.
60% da receita corrente líquida.
39% da recorrente geral.

29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Videira, assinale a alternativa correta sobre os bens
municipais.
a. SQUARE A concessão do uso de subsolo ou do espaço
aéreo dos logradouros públicos para construção de passagem destinada à segurança, o
conforto dos transeuntes ou para outros fins de
interesse urbanístico dependerá de Lei.
b. SQUARE A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita mediante contrato,
para atividades de interesse público, pelo prazo
máximo de um ano.
c. SQUARE A concessão administrativa de bens públicos
dependerá de Lei e concorrência e far-se-á
mediante contrato, sob pena de nulidade do ato.
d. SQUARE Compete à Câmara de Vereadores, com a sanção do Prefeito, a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara
quanto àqueles utilizados em seus serviços.
e. Check-square O uso de bens municipais por terceiros poderá
ser feito mediante concessão e permissão, conforme o caso, sempre precedida de autorização
legislativa, e desde que haja interesse público
devidamente justificado, salvos nos casos de
autorização.

30. De acordo com o Código Penal, quando o funcionário público, por indulgência, não levar ao conhecimento da autoridade competente fato, praticado por
terceiro, que caracterize infração no exercício do cargo
ocorre a prática do delito de:
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE

concussão.
corrupção passiva.
condescendência criminosa.
peculato administrativo.
prevaricação.
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31. De acordo com a Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
1. instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento
básico e transportes urbanos.
2. instituir sistema nacional de gerenciamento
de recursos hídricos e definir critérios de
outorga de direitos de seu uso.
3. registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de
recursos hídricos e minerais em seus territórios.
4. promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais
e de saneamento básico.
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

SQUARE
Check-square
SQUARE
SQUARE
SQUARE

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

32. É correto afirmar sobre os direitos e garantias
fundamentais:
a. SQUARE É licita a reunião pacífica, sem armas, em locais
abertos ao público, desde que não frustrem
outra reunião anteriormente convocada para
o mesmo local, sendo apenas exigida prévia
autorização da autoridade competente.
b. SQUARE A liberdade para constituir associação paramilitar ou entidade de classe para fins lícitos, não
exige autorização do poder público.
c. SQUARE Para legitimar a representação associativa de
determinada classe ou entidade, os atos constitutivos poderão prever a obrigação de associação compulsória dos representados.
d. Check-square 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. SQUARE A criação de associações e, na forma da lei, a
de cooperativas dependem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu
funcionamento.
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33. De acordo com a Constituição Federal, assinale a
alternativa correta sobre o processo legislativo.
a. SQUARE Decorrido o prazo de quinze dias sem a manifestação do Presidente da República sobre o
projeto de lei enviado pelo Congresso Nacional
para promulgação, o Presidente do Senado o
promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo,
caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.
b. SQUARE O veto parcial de projeto de lei considerado
inconstitucional ou contrário ao interesse
público poderá abranger termo, expressão ou o
texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso
ou de alínea.
c. SQUARE Se o veto do Presidente da República não for
mantido pelo Congresso Nacional, será o projeto enviado para promulgação compulsória do
Presidente da República.
d. SQUARE O projeto de lei vetado pelo Presidente
da República será enviado à Câmara dos
Deputados e será colocado na ordem do dia da
sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.
e. Check-square Se o Presidente da República vetar, total ou
parcialmente, projeto de lei, o veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias
a contar de seu recebimento, só podendo ser
rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
Deputados e Senadores.
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34. Sobre o controle de constitucionalidade, é correto afirmar.

35. É correto afirmar sobre o delito de violação de
sigilo funcional:

a. SQUARE Proclamada a constitucionalidade da lei ou do
ato normativo impugnado pela via difusa, julgar-se-á improcedente a ação direta e a eventual ação declaratória ajuizada contra a mesma
legislação.
b. SQUARE Para propor a ação direta de inconstitucionalidade contra súmula vinculante, o Governador
de Estado deverá demonstrar a pertinência
temática do seu interesse processual.
c. Check-square Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão
de órgão fracionário de tribunal que, embora
não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público,
afasta sua incidência, no todo ou em parte.
d. SQUARE As causas decididas em única ou última instância que declararem a constitucionalidade
de lei ou ato normativo federal serão julgadas,
mediante recurso extraordinário, pelo Supremo
Tribunal Federal.
e. SQUARE Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal, estadual ou municipal e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.

a. Check-square Ocorre delito de violação de sigilo qualificada
quando a ação ou omissão do agente resultar
dano à Administração Pública ou a outrem.
b. SQUARE Ocorre a sua consumação, de forma culposa,
quando o agente por negligência, imperícia ou
imprudência revela a terceiro informação sobre
a qual deveria manter o sigilo funcional.
c. SQUARE O crime se consuma quando o agente público
revela fato ou ato administrativo de que teve
conhecimento em decorrência da função
pública que ocupa.
d. SQUARE Para que ocorra a consumação do delito de violação de sigilo funcional o servidor deve estar no
pleno exercício das suas funções, não podendo
estar afastado, licenciado ou aposentado.
e. SQUARE O delito de violação de sigilo será privilegiado
se o agente comete o crime impelido por
motivo de relevante valor social ou moral ou
sob o domínio de violenta emoção.
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G R A D E D E R E S P O S TA S
1
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2
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4

24

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

5

25

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que
você poderá levar para posterior conferência.
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