
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 10 
Matemática 11 a 15 
Conhecimentos Gerais 16 a 20 
Informática Básica 21 a 25 
Conhecimentos Específicos 26 a 40  

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
5. Ao deixar o local definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitas em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Aretha Franklin - A mulher negra visível 
Por Dodô Azevedo 

16/08/2018 16h09  Atualizado 16/08/2018 16h09 

 
No Brasil, vivemos uma espécie de descoberta da 

mulher negra brasileira. 
Na academia, no mercado de trabalho, no mundo pop, 

elas tomaram o microfone. Começaram a chamar a atenção 
para o que querem dizer. A reivindicar lugar de fala. 

Djamila Ribeiro e o sucesso nacional de seu livro 
"Quem tem medo do feminismo negro?". 

Conceição Evaristo candidata a Academia Brasileira de 
Letras. 

O elenco do magistral musical "Elza", sobre a vida de 
Elza Soares. 

"Dona Ivone Lara - o musical", preparando-se para 
estrear nos palcos. 

Na TV, a Michelle Brau de Taís Araújo tornada 
protagonista da série "Mr. Brau", em sua derradeira 
temporada. 

O Brasil de 2018, em muitos aspectos parecido com os 
EUA do fim da década de 60, com suas polarizações, 
extremismos, fraturas e consequentes contraculturas, também 
celebra hoje a vida de Aretha Franklin. 

Lá, e na época, a cantora (e incrível pianista, pouco se 
fala) foi ponta de lança de um movimento de afirmação e 
ocupação de espaços que começa quando Sister Rosetta 
Twarpe, nos anos 30, resolve levar a guitarra elétrica para os 
palcos gospel, praticamente inventando o rock and roll, até os 
dias de hoje, onde a comunicadora mais popular, com alcance 
de voz a milhões de cidadãos, é Oprah Winfrey. 

Aretha Franklin morre como unanimidade. 
Mas, antes de tudo, visível. 
Morrer visível, relevante e respeitada é, para mulheres 

negras, uma construção que leva décadas. 
E que aqui só começou. 
Aretha Franklin foi, involuntariamente, mãe aos 12 

anos, sofreu com a pobreza, apanhou de maridos. 
Nada muito diferente da trágica rotina da mulher negra 

brasileira. 
Aretha Franklin morre visível, relevante e respeitada. 
As nossas Arethas Franklins permanecem na luta. 
Atenção a elas. 
Atenção às nossas. 
Atenção. 
Esse outro nome para respeito. 

Disponível em https://g1.globo.com/pop-arte/blog/dodo-
azevedo/post/2018/08/16/aretha-franklin-a-mulher-negra-visivel.ghtml 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um pronome 

demonstrativo. 
a) Como. 
b) Lá. 
c) Até. 
d) Outro. 
e) Para. 
 
2. Analise o período “Morrer visível, relevante e 

respeitada é, para mulheres negras, uma construção 
que leva décadas.” O verbo é classificado como 

a) de ligação. 
b) transitivo. 
c) intransitivo. 

d) transitivo direto. 
e) transitivo indireto. 
 
3. Ainda sobre o período da questão 2: assinale a 

alternativa que apresenta o sujeito do período. 
a) Mulheres. 
b) Respeitada. 
c) Visível. 
d) Morrer. 
e) Construção. 
 
4. No título diz que Aretha era uma mulher negra 

visível. Qual a relação entre Aretha e as outras 
mulheres negras mencionadas no texto? 

a) As mulheres mencionadas são cantoras e artistas como 
Aretha, e todas lutam contra o machismo que insiste 
em diminui-las. 

b) As mulheres mencionadas também já faleceram e 
ficaram na memória dos fãs e admiradores de mulheres 
que conquistaram seu espaço com muita luta. 

c) As outras mulheres são negras como Aretha, e recebem 
prestígio da sociedade, e foi tão batalhado quanto a 
carreira da cantora. 

d) As outras mulheres tentam atingir o sucesso bem como 
Aretha conseguiu, e com isso mostrarão ao mundo que 
as mulheres negras podem fazer sucesso. 

e) As outras mulheres precisam do incentivo de Aretha 
para buscar o sucesso. Ela é uma fonte de inspiração. 

 
5. Ao mencionar Aretha no texto, a autora utilizou de 

substantivos que buscassem retomar o nome da 
cantora. Assinale um dos vocábulos utilizados. 

a) Cantora. 
b) Ela. 
c) A famosa. 
d) Inspiração. 
e) Mulher. 
 
6. Analise: “Aretha Franklin foi, involuntariamente , 

mãe aos 12 anos, sofreu com a pobreza, apanhou de 
maridos.” O período é composto por 

a) Subordinação. 
b) Covalência. 
c) Substantivação. 
d) Periodização. 
e) Coordenação. 
 
7. Assinale o antônimo de VISÍVEL. 
a) Atingível. 
b) Valorizado. 
c) Expandido. 
d) Invisível. 
e) Sociável. 
 
8. Uma frase precisa ser composta por pelo menos um 

vocábulo, uma oração simples precisa ser composta 
por um verbo, sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta uma oração simples. 

a) Atenção. 
b) Mas, antes de tudo, visível. 
c) Elas tomaram o microfone. 
d) Esse outro nome para respeito. 
e) Lá, e na época. 
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9. Assinale a alternativa que, segundo o texto, é um 
advérbio de lugar. 

a) No mundo pop. 
b) Atenção. 
c) Sofreu com a pobreza. 
d) Morrer visível. 
e) Mãe aos 12 anos. 
 
10. “No Brasil, vivemos uma espécie de descoberta da 

mulher negra brasileira.” O verbo é classificado 
como 

a) intransitivo. 
b) transitivo. 
c) de ligação. 
d) transitivo indireto. 
e) transitivo direto. 
 

Matemática 
 
11. A soma de três números consecutivos é igual a 1701. 

O número ímpar dessa soma é igual à 
a) 576 
b) 575 
c) 567 
d) 569 
e) 563 
 

12. Na soma das matrizes A = �� � �
� −� �� e B = 

�� −� 	

 � ��, obtemos a matriz A + B = �
 � �

� � ��. 
Portanto é possível afirmar que o produto �. �	 é 
igual à  

a) 2 
b) -2 
c) 1 
d) 3 
e) 0 
 
13. Considere a equação �� − � = �� + 
. Assinale a 

alternativa que apresenta a solução desta equação: 
a) � = 12 
b) � = 2 
c)  � = 2 5�  
d) � = −2 
e) � = 4 
 
14. Na divisão de um polinômio P���, por �� − �	, o 

quociente obtido foi � − �� e o resto da divisão foi 
��� + ��� − ��	.  Assinale a alternativa que 
apresenta o polinômio P���.  

a) 	�� − 12�� + 9�� + 12� − 10 
b) �� − 10�� + 12� − 10 
c) �� − 12�� + 12� − 10 
d) �� − 11� − 10 
e) �� − 12�� + 9�� + 12 
 
15. Um trabalhador fez um empréstimo de R$ 2.000,00 

com juros simples de 2% ao mês. Sabendo que irá 
pagar em 10 parcelas fixas, qual o valor da parcela 
que ele deverá pagar? 

a) R$ 232,00  
b) R$ 240,00 
c) R$ 224,00 
d) R$ 250,00 
e) R$ 220,00 

Conhecimentos Gerais 
 
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de Agudos do 

Sul, aprovada em 25 de março de 1990, o vereador 
não poderá, desde a expedição do seu diploma 

a) viajar para fora do país. 
b) divorciar-se de forma litigiosa. 
c) firmar ou manter contrato com pessoa de direito 

público, autarquia, sociedade de economia mista ou 
concessionária de serviço público do município, salvo 
quando o contrato obedecer a cláusula uniformes. 

d) participar das reuniões realizadas pela Câmara de 
Vereadores em sessão ordinária. 

e) deixar de aceitar cargos, função ou emprego 
remunerado em entidades e/ou concessionárias para as 
quais for convidado. 

 
17. De acordo com a história do município, descrita no 

site da Prefeitura Municipal, o mesmo foi criado em 
25 de julho de 1960, através da Lei Estadual nº 
4.245, sancionada pelo governador Moysés Willi 
Lupion de Tróia. Para que sua criação se efetivasse, 
houve o desmembramento territorial de um outro 
município chamado de  

a) Tijucas do Sul. 
b) São José dos Pinhais. 
c) Curitiba. 
d) Agudos.  
e) Carijós. 
 
18. Em concordância com a Lei Orgânica do Município 

de Agudos do Sul, o vereador perderá seu mandato 
se 

a) mudar-se para outro município. 
b) perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
c) tiver qualquer processo criminal em andamento. 
d) praticar qualquer ato que esteja de acordo com a 

Constituição Federal. 
e) não for proprietário ou diretor de empresa que goze de 

favor decorrente de contrato celebrado com o 
município e nela exercer função remunerada. 

 
19. O Governo Federal Brasileiro declarou na semana 

de 06 de agosto que a previsão para o salário 
mínimo de 2019 

a) terá uma alteração para um valor maior, dada a alta 
taxa inflacionária desde abril de 2018, quando foi 
projetado o valor inicial. 

b) não sofrerá nenhuma alteração e deverá manter o valor 
proposto em abril, já que a inflação se manteve baixa. 

c) não sofrerá nenhuma alteração desde a sua primeira 
projeção em abril, mesmo com a alta inflacionária 
registrada no período. 

d) chegará ao teto proposto de R$ 1.300,00 (um mil e 
trezentos reais), devido aos reflexos da greve dos 
caminhoneiros. 

e) sofrerá uma redução, já que a projeção inicial de abril 
era de R$ 1.002,00 (um mil e dois reais), e agora a 
nova projeção dessa semana é de R$ 998,00 
(novecentos e noventa e oito reais). 
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20. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais 
e jornais na semana de 10 de agosto deste ano foi a 
alteração salarial proposto pelo Judiciário 
Brasileiro. De acordo com esta mudança, caso seja 
aprovada, essa instituição passará de um salário de  

a) R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, devido à alta 
inflacionária do período. 

b) R$ 30.000,00 para R$ 25.000,00 porque essa 
instituição entende que nesse momento de crise é 
importante apoiar o Brasil. 

c) R$ 33.700,00 para mais de R$ 39.000,00, devido ao 
fato de que essa instituição ficou sem reajuste salarial. 

d) o STF não emitiu opinião sobre o assunto porque 
julgou que não pode arbitrar em causa própria. 

e) o STF julgou a ação improcedente e manteve o mesmo 
valor salarial, decidindo contra o aumento de mais de 
16%. 

 

Informática Básica 
 
21. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando “CTRL + P” 
no programa WORD, e, após alguns segundos 
pressionar a tecla “ENTER”.  

a) Fechar a janela ativa. 
b) Acessa o menu de impressão. 
c) Autoriza o início da impressão. 
d) Acessa a configuração da página. 
e) Inicia a formatação automática da página. 
 
22. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, 

português do Brasil, assinale a alternativa que 
representa o comando ALT + F4. 

a) Fecha todos os programas que estão rodando em 
segundo plano. 

b) Fecha as janelas inativas a mais de 10 minutos. 
c) Fecha todas as janelas inativas. 
d) Fecha a janela ativa. 
e) Oculta a janela ativa. 
 
23. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa de representa os comandos no programa 
EXCEL, “ CTRL + Z” e CTRL + B”. 

a) Recortar e Desfazer 
b) Ocultar as linhas selecionadas e Centralizar o conteúdo 

da célula. 
c) Desfazer e Recortar. 
d) Salvar uma pasta de trabalho e Desfazer. 
e) Desfazer e Salvar uma pasta de trabalho. 
 
24. Assinale a alternativa que representa um programa 

utilizado para enviar e-mail. 
a) Outlook. 
b) Windows Explorer. 
c) Cortana. 
d) Adobe Reader. 
e) TeamViewer. 
 
25. Assinale uma alternativa que não representa 

navegador de internet. 
a) Safari. 
b) Google Cortana. 
c) Firefox. 
d) Chrome. 
e) Internet Explorer. 

Conhecimentos Específicos 
 
26. Conforme disposto na Lei nº 409/2007 que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Agudos do Sul – Estado do Paraná, 
analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Os servidores municipais contribuirão para o 
Regime Geral de Previdência Social - INSS. 

II. Os cargos de provimento efetivo da Administração 
Pública serão organizados em carreiras. 

III. Os cargos em provimento de comissão e as funções 
de confiança destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento. 

IV. A investidura em cargo público ocorrerá com a 
posse. 

V. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo 
as hipóteses previstas em Lei. 

a) Todas estão corretas. 
b) Apenas uma assertivas está correta. 
c) Apenas duas assertivas estão corretas. 
d) Apenas três assertivas estão corretas. 
e) Apenas quatro assertivas estão corretas. 
 
27. Conforme disposto na Lei nº 409/2007 que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Agudos do Sul – Estado do Paraná, 
analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. É requisito básico para o ingresso no serviço 
público a nacionalidade brasileira. 

II. É requisito básico para o ingresso no serviço 
público o gozo dos direitos políticos. 

III. É requisito básico para o ingresso no serviço 
público a idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

IV. É requisito básico para o ingresso no serviço 
público a idade mínima de 16 (dezesseis) anos. 

V. É requisito básico para o ingresso no serviço 
público a aptidão física e mental comprovada por 
laudo médico. 

VI. É requisito básico para o ingresso no serviço 
público possuir ensino superior completo para todos 
os cargos. 

a) Apenas uma assertiva está incorreta.  
b) Apenas duas assertivas estão incorretas. 
c) Apenas três assertivas estão incorretas. 
d) Apenas quatro assertivas estão incorretas. 
e) Apenas cinco assertivas estão incorretas. 
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28. Conforme disposto na Lei nº 409/2007 que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Agudos do Sul – Estado do Paraná, 
assinale a alternativa correta. 

a) O servidor habilitado em concurso público, nomeado e 
empossado no cargo respectivo, adquire estabilidade no 
serviço público ao completar 1 (um) ano de efetivo 
exercício, se aprovado no estágio probatório. 

b) O servidor habilitado em concurso público, nomeado e 
empossado no cargo respectivo, adquire estabilidade no 
serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo 
exercício, se aprovado no estágio probatório. 

c) O servidor habilitado em concurso público, nomeado e 
empossado no cargo respectivo, adquire estabilidade no 
serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo 
exercício, se aprovado no estágio probatório. 

d) O servidor habilitado em concurso público, nomeado e 
empossado no cargo respectivo, adquire estabilidade no 
serviço público ao completar 18 (dezoito) meses de 
efetivo exercício, se aprovado no estágio probatório. 

e) O servidor habilitado em concurso público, nomeado e 
empossado no cargo respectivo, adquire estabilidade no 
serviço público ao completar 6 (seis) meses de efetivo 
exercício, se aprovado no estágio probatório. 

 
29. Conforme disposto na Lei nº 409/2007 que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Agudos do Sul – Estado do Paraná, 
analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do 
servidor. 

II. A exoneração de cargo efetivo não dar-se-á de 
ofício. 

III. A vacância do cargo público decorrerá de 
readaptação. 

IV. A vacância do cargo público decorrerá de 
aposentadoria. 

V. A vacância do cargo público não decorrerá de posse 
em outro cargo não cumulável. 

VI. A vacância do cargo público não decorrerá de 
falecimento. 

a) Apenas I, II e III estão incorretas. 
b) Apenas II, III e IV estão incorretas. 
c) Apenas IV, V e VI estão incorretas. 
d) Apenas II, V e VI estão incorretas. 
e) Apenas I, IV e VI estão incorretas. 
 
30. Conforme disposto na Lei nº 409/2007 que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Agudos do Sul – Estado do Paraná, 
analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço 
durante o expediente, sem prévia autorização do 
chefe imediato. 

II. Ao servidor é proibido valer-se do cargo para 
lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública. 

III. Ao servidor é proibido manter sob sua chefia 
imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 
companheiro ou parente até o segundo grau civil. 

IV. Ao servidor é proibido coagir ou aliciar 
subordinados no sentido de filiarem-se a associação 
profissional ou sindical, ou a partido político. 

V. Ao servidor é proibido opor resistência injustificada 
ao andamento de documento e processo ou execução 
de Serviço. 

VI. Ao servidor é proibido retirar, sem prévia anuência 
da autoridade competente, qualquer documento ou 
objeto da repartição. 

a) Apenas uma assertiva está correta. 
b) Apenas duas assertivas estão corretas. 
c) Apenas quatro assertivas estão corretas. 
d) Apenas cinco assertivas estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
31. Sobre a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 

observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a gestão transparente da 
informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação. 

b) O acesso à informação de que trata esta Lei 
compreende, entre outros, os direitos de obter 
orientação sobre os procedimentos para a consecução 
de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser 
encontrada ou obtida a informação almejada. 

c) Constituem condutas ilícitas que ensejam 
responsabilidade do agente público ou militar ocultar 
da revisão de autoridade superior competente 
informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou 
em prejuízo de terceiros. 

d) Poderá ser negado acesso à informação necessária à 
tutela judicial ou administrativa de direitos 
fundamentais. 

e) No caso de indeferimento de acesso a informações ou 
às razões da negativa do acesso, poderá o interessado 
interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) 
dias a contar da sua ciência.  

 
32. Sobre a Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, 

analise a alternativa incorreta. 
a) Não cabe mandado de segurança contra os atos de 

gestão comercial praticados pelos administradores de 
empresas públicas, de sociedade de economia mista e 
de concessionárias de serviço público. 

b) Não se concederá mandado de segurança quando se 
tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com 
efeito suspensivo. 

c) Os processos de mandado de segurança e os 
respectivos recursos terão prioridade sobre todos os 
atos judiciais. 

d) A inicial será desde logo indeferida, por decisão 
motivada, quando não for o caso de mandado de 
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou 
quando decorrido o prazo legal para a impetração. 

e) Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade 
para julgamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

33. Conforme disposto na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, 
para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e 
simultâneo realizado em todo o País. 

b) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em 
dois turnos, com o interstício mínimo de quinze dias, e 
aprovada por três quintos dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 
respectivo Estado. 

c) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por 
cento de sua receita com folha de pagamento, incluído 
o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

d) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. 

e) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos 
de Contas Municipais. 

 
34. Conforme disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 - Dos Direitos 
Políticos, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos 
para os maiores de sessenta anos. 

II. São condições de elegibilidade, na forma da lei a 
nacionalidade brasileira, o domicílio eleitoral na 
circunscrição e a idade mínima de vinte e um anos 
para Deputado Federal, Deputado Estadual ou 
Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 

III. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
IV. O Presidente da República, os Governadores de 

Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os 
houver sucedido, ou substituído no curso dos 
mandatos poderão ser reeleitos para um único 
período subsequente. 

V. O militar alistável é elegível, se contar mais de dez 
anos de serviço, será agregado pela autoridade 
superior e, se eleito, passará automaticamente, no 
ato da diplomação, para a inatividade. 

VI. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em 
vigor na data de sua publicação, não se aplicando à 
eleição que ocorra até um ano da data de sua 
vigência. 

a) Apenas uma assertiva está incorreta. 
b) Apenas duas assertivas estão incorretas. 
c) Apenas três assertivas estão incorretas. 
d) Apenas quatro assertivas estão incorretas. 
e) Apenas cinco assertivas estão incorretas. 
 
35. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I. Mediante declaração de utilidade pública, todos os 

bens poderão ser desapropriados pela União, pelos 
Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

II. São bens públicos os dominicais, que constituem o 
patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma 
dessas entidades. 

III. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 
especial são inalienáveis, enquanto conservarem a 
sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

IV. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 
V. Os bens do domínio dos Estados, Municípios, 

Distrito Federal e Territórios poderão ser 
desapropriados pela União, e os dos Municípios 

pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá 
preceder autorização legislativa. 

VI. É vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito 
Federal, Territórios e Municípios de ações, cotas e 
direitos representativos do capital de instituições e 
empresas cujo funcionamento dependa de 
autorização do Governo Federal e se subordine à 
sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, 
por decreto do Presidente da República. 

a) Apenas uma assertiva está correta. 
b) Apenas três assertivas estão corretas. 
c)  Apenas quatro assertivas estão corretas. 
d) Apenas cinco assertivas estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
36. Sobre a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, 

analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I. É permitido a União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios cobrar imposto sobre o 
patrimônio e a renda com base em lei posterior à 
data inicial do exercício financeiro a que 
corresponda. 

II. É permitido a União poderá instituir tributo qu e 
não seja uniforme em todo o território nacional, ou 
que importe distinção ou preferência em favor de 
determinado Estado ou Município. 

III. São normas complementares das leis, dos tratados e 
das convenções internacionais e dos decretos os atos 
normativos expedidos pelas autoridades executivas 
e judiciais. 

IV. A obrigação acessória surge com a ocorrência do 
fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo 
ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente 
com o crédito dela decorrente. 

V. São obrigadas subsidiariamente as pessoas que 
tenham interesse comum na situação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal. 

a) Apenas uma assertiva está incorreta. 
b) Apenas duas assertivas estão incorretas. 
c)  Apenas três assertivas estão incorretas. 
d) Apenas quatro assertivas estão incorretas. 
e) Todas estão incorretas. 
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37. Sobre o Decreto – Lei  nº 201, de 27 de fevereiro de 
1967, analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 

I. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos 
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, independentemente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores apropriar-se de bens ou 
rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio 
ou alheio e, desviar, ou aplicar indevidamente, 
rendas ou verbas públicas. 

II. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos 
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, dependendo do pronunciamento da 
Câmara dos Vereadores utilizar-se, indevidamente, 
em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou 
serviços públicos e, deixar de prestar contas anuais 
da administração financeira do Município a 
Câmara de Vereadores, ou ao órgão que a 
Constituição do Estado indicar, nos prazos e 
condições estabelecidos. 

III. São infrações político-administrativas dos Prefeitos 
Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos 
Vereadores e sancionadas com a cassação do 
mandato retardar a publicação ou deixar de 
publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade e, 
omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, 
direitos ou interesses do Município sujeito à 
administração da Prefeitura. 

IV. A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, 
quando fixar residência fora do Município. 

V. A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, 
utilizar-se do mandato para a prática de atos de 
corrupção ou de improbidade administrativa. 

a) Todas estão incorretas. 
b) Apenas quatro assertivas estão incorretas. 
c) Apenas três assertivas estão incorretas. 
d) Apenas duas assertivas estão incorretas. 
e) Apenas uma assertiva está incorreta. 
 
38. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I. O crédito tributário decorre da obrigação principal 

e tem a mesma natureza desta. 
II. As circunstâncias que modificam o crédito 

tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 
garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que 
excluem sua exigibilidade afetam a obrigação 
tributária que lhe deu origem. 

III. As circunstâncias que modificam o crédito 
tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 
garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que 
excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação 
tributária que lhe deu origem. 

IV. O crédito tributário regularmente constituído 
somente se modifica ou extingue, ou tem sua 
exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 
previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser 
dispensadas, sob pena de responsabilidade 
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 
respectivas garantias. 

V. Compete privativamente à autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário pelo  
lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. 

a) Todas estão corretas. 
b) Apenas uma assertiva está correta. 
c)  Apenas duas assertivas estão corretas. 
d) Apenas três assertivas estão corretas. 
e) Apenas quatro assertivas estão corretas. 
 
39. Sobre a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – da 

Denunciação da LIDE, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. É admissível a denunciação da lide, promovida 
somente pelo réu. 

II. A citação do denunciado será requerida na petição 
inicial, se o denunciante for autor, ou na 
contestação, se o denunciante for réu. 

III. Se o denunciante for vencido na ação principal, o 
juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. 

IV. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado 
poderá assumir a posição de litisconsorte do 
denunciante e acrescentar novos argumentos à 
petição inicial, procedendo-se em seguida à citação 
do réu. 

V. O direito regressivo será exercido por ação 
autônoma quando a denunciação da lide for 
indeferida, deixar de ser promovida ou não for 
permitida. 

a) Todas estão incorretas. 
b) Apenas quatro assertivas estão incorretas. 
c) Apenas três assertivas estão incorretas. 
d) Apenas duas assertivas estão incorretas. 
e) Apenas uma assertiva está incorreta. 
 
40. Sobre a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - dos 

recursos, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. O prazo para interposição de recurso conta-se da 
data em que os advogados, a sociedade de 
advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria 
Pública ou o Ministério Público são intimados da 
decisão. 

II. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a 
decisão poderá recorrer. 

III. A renúncia ao direito de recorrer depende da 
aceitação da outra parte. 

IV. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a 
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir 
do recurso. 

V. Cada parte interporá o recurso com o mesmo prazo 
e com observância das exigências legais. 

VI. Os recursos impedem a eficácia da decisão, salvo 
disposição legal ou decisão judicial em sentido 
diverso. 

a) Todas estão incorretas. 
b) Apenas quatro assertivas estão incorretas. 
c) Apenas três assertivas estão incorretas. 
d) Apenas duas assertivas estão incorretas. 
e) Apenas uma assertiva está incorreta. 
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