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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Considere o texto a seguir e responda as duas próximas questões. 

 

Compre de catarinenses 

 Uma campanha de estímulo ao consumo de produtos catarinenses será lançada sexta-feira 

pelo governador Eduardo Pinho Moreira. Ele informou sobre o projeto durante a reunião no Centro 

Integrado de Gerenciamento de Riscos de Desastres (Cigerd). 

 É uma iniciativa positiva, que faz o consumidor pensar sobre o impacto da sua decisão, de 

poder impulsionar um ciclo econômico mais virtuoso. Ao adquirir um produto ou serviço local gera 

emprego, renda e impostos, beneficiando famílias, municípios, o Estado e o país. 

 Vale lembrar que SC tem a indústria mais diversificada do Brasil, que vai do pão ao satélite 

(um lançamento recente de alta tecnologia). No comércio e serviços, o Estado também brilha. Mas é 

claro que precisamos consumir também itens de outras regiões. 

 Afinal, sem isso não poderemos vender para eles. 

(Estela Benetti, Diário Catarinense, 04/06/2018) 

 

01. Considere as seguintes afirmações: 

I. Os munícipes de Saudades devem comprar somente os produtos fabricados no município, assim 

impulsionam o ciclo econômico local.  

II. Conclui-se que a campanha estimula o consumo de produtos catarinenses, gerando emprego, 

renda e impostos para o estado.  

III. O governador Eduardo Pinho Moreira mostra-se insatisfeito com o consumo de produtos 

catarinense no estado. 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em: 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) II e III. 

 

02. Observando-se alguns dos recursos utilizados na construção do texto, verifica-se que 

A) A abreviatura Cigerd utiliza o mesmo recurso que Unoesc. 

B) A falta de marca pessoal na linguagem garante a objetividade, facilitando a interpretação do 

texto. 
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C) A palavra “satélite” está sendo utilizada no sentido conotativo de “satânico”, o que não é feito 

por Deus. 

D) A substituição de “Mas” (terceiro parágrafo) pela expressão “Mais” não altera o sentido sintático 

do texto. 

 

03. Leia os fragmentos retirados das obras de Graciliano Ramos. Em qual alternativa o acento 

indicador de crase deverá ser retirado? 

A) Não há talento que resista à ignorância da língua. 

B) Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e 

Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. 

C) Queria endurecer o coração, eliminar o passado, fazer com ele o que faço quando emendo um 

período — riscar, engrossar os riscos e transformá-los em borrões, suprimir todas às letras, não 

deixar vestígio de ideias obliteradas. 

D) A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não a vejo com os olhos. 

Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se, e não enxergo sequer a toalha 

branca. 

 

04. Aponte a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo: 

I. Foi bem na prova _______ havia estudado bastante.  

II. O ______ das coisas é sempre o ponto crucial dos diálogos.  

III. Esta é a estrada _________ passo todos os sábados. 

A) Porque – porquê – por que. 

B) Por que – porquê – por que. 

C) Porque – porque – por quê. 

D) Porque – porquê – porque. 

 

05. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen:  

A) Ano-luz, mesa-redonda, porta-aviões.  

B) Decreto-lei, joão-ninguém, vaga-lume. 

C) Bem-aventurado, bem-estar, sem-vergonha. 

D) Tenente-coronel, pau-a-pique, dia-a-dia. 
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06. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta: 

A) Godofredo Mendonça Sampaio catarinense, 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

B) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense, 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

C) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

D) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense, 57 anos vive na cidade de Florianópolis. 

 

07. Em todas as frases, os verbos estão na voz ativa, exceto em: 

A) A gente marca, ferra, tange e engorda o gado. 

B) João Gostoso bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu 

afogado. 

C) A casa foi pintada pelo homem de casaco amarelo, naquela manhã de outubro. 

D) Marcondes enviou o e-mail e saiu para comprar o presente para o seu grande amor.  

 

Matemática 

 

08. Em um estudo estatístico, referente às distâncias percorridas por um grupo de 7 alunos que 

estudam na Unoesc, tem-se a sequência, fora de ordem, igual a: 60 – 60 – 90 – 50 – 40 – 20 – 30. 

Quais serão sucessivamente (nessa ordem) a Mediana, Moda e Média aritmética simples? 

A) 50 – 50 – 60. 

B) 60 – 50 – 50.  

C) 50 – 50 – 50.  

D) 50 – 60 – 50.  

 

09. Resolva a estimativa pontual para o valor de X= -2, no Modelo matemático (equação) 

representado pela seguinte expressão: Y= - (- X)³ - 2.(X)² + 5. 

A) - 11. 

B) + 5. 

C) + 13. 

D) + 16. 

 

10. Qual o volume de um cilindro com circunferência de C= 31,4 cm, e altura de 8 cm? Considere π 

= 3,14. 

A) V = 628 cm³. 

B) V = 125,6 cm³. 
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C) V = 628 cm². 

D) V = 125,6 cm². 

 

11. Tem-se duas funções de primeiro grau representadas por Y= 2X + 10 e Y= - 5X + 80. Essas 

duas funções possuem um ponto (X, Y) em comum quando representadas no Sistema Cartesiano 

Ortogonal. Nesse caso, quais serão os valores de X e Y, respeitando essa igualdade entre as 

funções? 

A) X = 20, Y= 30. 

B) X = 21, Y= 30. 

C) X = 10, Y= 30. 

D) X = 15, Y= 30. 

 

12. A estatística ajuda a resolver muitos problemas práticos (entender os comportamentos dos dados 

científicos) e, entre os conceitos estudados tem-se o que se chama de Desvio Padrão, representado 

pela letra S. Qual o conceito mais correto de Desvio Padrão? 

A) Média Aritmética dos valores estudados. 

B) Média Harmônica dos desvios estudados. 

C) Média Geométrica dos desvios estudados em relação à média aritmética geral do estudo. 

D) Média Aritmética dos desvios, quando comparados em relação à média aritmética geral do 

estudo. 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. A Teoria da Complexidade nos remete à ideia de sustentabilidade. Busca reverter o quadro de 

vulnerabilidade a que todos estamos submetidos, inclusive o Planeta, na sua totalidade complexa. A 

visão de Sustentabilidade, não no sentido pequeno de adaptação, sobrevivência e de lucro, como às 

vezes é utilizado no âmbito organizacional, mas no sentido de preocupação com as perspectivas 

para as gerações futuras. A complexidade e suas implicações são as bases do denominado 

pensamento complexo que vê o mundo como um todo indissociável e propõe uma abordagem 

multidisciplinar e multirreferenciada para a construção do conhecimento. 

Entre os pensadores abaixo, assinale aquele que pode ser considerado o fundador da ciência da 

complexidade. 

A) Zygmunt Bauman. 

B) Alain Touraine. 
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C) Jean Piaget. 

D) Edgar Morin. 

 

14. Para o Sociólogo brasileiro Octavio Ianni, o termo "globalização" tem estado em uso crescente 

desde o final da década de 1980 e meados da década de 1990. A globalização é um dos processos 

de aprofundamento internacional da integração econômica, social, política e cultural impulsionado 

pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países. Referente ao contexto da 

globalização e o pensador Ianni assinale a alternativa incorreta. 

A) No âmbito da sociedade global o Estado-nação não só é redefinido, mas perde algumas das suas 

prerrogativas econômicas, políticas, culturais e sociais, debilitando-se. 

B) A Organização das Nações Unidas (ONU), com o processo de globalização, possui capacidade 

de atuação prática e de forte intervenção real sobre as nações. 

C) Mais do que nunca, as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais estão lançadas em 

escala mundial, O mesmo processo de globalização, com que se desenvolve a interdependência, a 

integração e a dinamização das sociedades nacionais, produz desigualdades, tensões e 

antagonismos.   

D) São muitas e crescentes as produções materiais e espirituais que se mundializam. Muito do que é 

local, regional, nacional ou mesmo continental entra em jogo nas relações internacionais, recria-se 

no âmbito das relações, processo e estruturas articulados nos caminhos do mundo. 

 

15. Ao que se refere à História do Sul do Brasil, analise os postulados abaixo 

I. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes dos 

poderes estadual e federal brasileiro, numa região rica em erva-mate e madeira disputadas pelos 

Estados do Paraná e Santa Catarina. O embate foi agravado ainda pelo fanatismo religioso, expresso 

pelo messianismo e pela crença, por parte dos caboclos revoltados, de que se tratava de uma guerra 

santa. 

II. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro ligado ao tenentismo, insatisfeitos 

com a República Velha. Exigiam ainda, o voto secreto, obrigatoriedade do ensino secundário e a 

renúncia do atual presidente Artur Bernardes. Na defesa desses interesses, muitos revoltosos do 

Contestado uniram-se a Coluna Prestes, ficando conhecidos como Cidadãos de Cristo, dando um 

caráter messiânico ao movimento. 

III. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi uma revolta contra o governo imperial do 

Brasil. A revolução, que com o passar do tempo adquiriu um caráter separatista, influenciou 

movimentos que ocorreram em outras províncias brasileiras. A justificativa original para a revolta 
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baseia-se no conflito político entre os liberais, que propugnavam o modelo de estado com maior 

autonomia às províncias. 

Nas alternativas abaixo, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I e II estão corretos. 

B) Somente os postulados I e III estão corretos. 

C) Somente os postulados II e III estão corretos. 

D) Os postulados I, II e III estão corretos. 

 

16. O metal é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do dia-a-dia. Encontramos embalagens de 

metais, fios e outros produtos metálicos em diversos artigos. Ao ser descartado por pessoas e 

empresas, pode passar por um processo de reciclagem que garante seu reaproveitamento na 

produção do metal reciclado. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um 

padrão de cores. Nas alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor 

para metais. 

A) Azul. 

B) Vermelho. 

C) Verde. 

D) Amarelo. 

 

17. O processo de redemocratização compreendeu uma série de medidas que, progressivamente, 

foram ampliando novamente as garantias individuais e a liberdade de imprensa até culminar na 

eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Após o golpe militar, coube 

aos governos civis um volume cada vez maior de mudanças que representavam a abertura política. 

Em relação aos governos eleitos diretamente pelo povo, analise as assertivas abaixo e assinale 

aquela que se apresenta incorreta. 

A) Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito com voto direto do povo após a 

ditadura militar e o primeiro a ser afastado temporariamente por um processo de impeachment no 

país. Após o afastamento do presidente Collor assumiu Itamar Franco.   

B) Fernando Henrique Cardoso quando ministro da fazenda no governo de Itamar Franco criou o 

Plano Real que estabilizou a economia. Com a ajuda do sucesso do plano, foi eleito Presidente da 

República no primeiro turno da eleição de 1994. 

C) Tancredo Neves em 1984, aceitou a proposta de se candidatar à Presidência da República e em 

15 de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Brasil pelo voto direto do povo por uma larga 
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diferença. No entanto, adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera da posse. Em 

21 de abril, morreu de infecção generalizada.  

D) Luiz Inácio Lula da Silva mais conhecido como Lula, presidente do Brasil entre 2003 e 2011. 

Teve como marcos a introdução de programas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos 

reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como os programas que possibilitaram a 

saída do país do mapa da fome. 

 

18. Referente ao Município de Saudades/SC analise as assertivas abaixo. 

I. Por meio da Lei Municipal n°27/79 de 28 de maio de 1979 foi instituído no município de 

Saudades o brasão que representa as armas do município. O Brasão constitui-se de um Escudo 

ibérico. Possui ainda, dois arados, um pé de fumo, um pé de milho e o nome do município 

"Saudades". 

II. A Bandeira Municipal foi instituída pela Lei Municipal n° 28/79 de 28 de maio de 1979. É 

formada por dois campos, sendo o campo superior de cor verde em sentido horizontal e o campo 

inferior de cor branca, também no sentido horizontal. Ao centro um losango de cor amarela ouro e 

sobre o losango o brasão do município. 

III. Em 1950, Saudades foi considerado Distrito de Chapecó; em 1954 fez parte de São Carlos e no 

dia 30 de dezembro de 1961 foi emancipado. Distante 65 km de Chapecó, limita-se com 4 (quatro) 

municípios: Pinhalzinho, Maravilha, Cunha Porã e Chapecó. 

IV. “Muito anos atrás o imigrante; nessas plagas desertas chegou; Com amor e trabalho constante; 

nossa linda cidade fundou”. Essa é uma das estrofes do Hino Municipal de Saudades que tem com 

autor e compositor Horácio Nunes Pires. 

Nas alternativas abaixo, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I e II estão corretos. 

B) Somente os postulados I, II e III estão corretos. 

C) Somente os postulados II, III e IV estão corretos. 

D) Os postulados I, II, III e IV estão corretos. 
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19. Abaixo o mapa de Santa Catarina (limites entre Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina) com 

destaque para o município de Saudades. 

 

Fonte: www.google.com/maps 

A partir do mapa, referente à localização do Município de Saudades, assinale a alternativa correta. 

A) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Rio Grande do Sul. 

B) O Município de Saudades está localizado a leste do país Argentino e ao norte do estado do 

Paraná. 

C) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Estado do Paraná. 

D) O Município de Saudades está localizado a oeste do país Argentino e ao norte do estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

20. O transporte ferroviário é uma alternativa para reduzir custos de produção e comercialização, 

bem como, alivia as estradas e o transporte rodoviário. Com o objetivo estratégico e buscando 

aumentar a competitividade no setor de carnes, Santa Catarina aguarda o início das obras da 

ferrovia que deverá ligar o Oeste de Santa Catarina ao litoral Catarinense (Porto de Itajaí). Essa 

obra ferroviária importante para o desenvolvimento regional ficou conhecida como: 

A) Ferrovia do Milho. 

B) Ferrovia do Frango. 

C) Ferrovia Aviária. 

D) Ferrovia da Carne. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Nos termos da Lei, a petição inicial em Mandado de Segurança, indicará,  

I. A autoridade coatora, unicamente. 

RS 

PR 

AR 

http://www.google.com/maps
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II. A pessoa jurídica que a autoridade coatora integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce 

atribuições. 

III. A procuradoria jurídica e o chefe do executivo. 

IV. A procuradoria jurídica a que pertence a autoridade coatora, unicamente. 

V. A autoridade coatora. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as afirmativas previstas na alternativa: 

A) II, IV e V. 

B) I, II, IV e V. 

C) II e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

22. A Súmula Vinculante n
o
 31, do STF, estabelece que “É inconstitucional a incidência do imposto 

sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis.” Na hipótese 

de determinado município continuar a exigir referido tributo, um determinado contribuinte faz 

pedido administrativo para a restituição do valor pago. Negada a restituição do indébito em todas as 

esferas administrativas do município, poderia ao contribuinte utilizar-se do seguinte expediente para 

ver atendida sua pretensão: 

A) Apresentar pedido e impeachment do Prefeito Municipal dado que este, como chefe da 

administração municipal, seria responsável pela cobrança indevida do tributo. 

B) Ajuizar um Mandado de Injunção Individual para suprir a omissão da Administração Pública 

municipal.  

C) Ajuizar uma Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão perante o Tribunal de Justiça 

para compelir a Administração a cumprir a Súmula Vinculante.   

D) Ajuizar uma Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, a qual, julgada procedente, 

anularia o ato administrativo, no caso a decisão final do recurso que indeferiu o pleito do 

contribuinte à restituição do indébito.  

 

23. A competência para apreciação de ação proposta por empregado público, cujo vínculo 

empregatício seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho será: 

A) Da Justiça do Trabalho. 

B) Da Justiça Federal. 

C) Da Justiça Estadual. 

D) Da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. 
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24. Integrante do Poder Legislativo Municipal, vereador de segundo mandato, tendo em vista 

diversos pedidos de associações de protetores de animais do município, resolve apresentar projeto 

de Lei instituindo o dia municipal de proteção dos animais e a obrigatoriedade do Executivo 

repassar mensalmente o valor equivalente a um salário mínimo para as associações que se 

habilitassem junto à Secretaria Municipal pertinente. Previu também que caberia ao Executivo a 

regulamentação da referida Lei. O Prefeito Municipal, não concordando com o referido Projeto de 

Lei, poderá, segundo a Constituição Federal de 1988: 

I. Não sancionar o referido projeto de Lei, o que acarretará o seu arquivamento. 

II. Vetar o referido projeto de Lei, sob o argumento exclusivo de que é contrário ao interesse 

público. 

III. Vetar o referido projeto de Lei, sob o argumento de que é contrário a interesse público e 

inconstitucional. 

IV. Somente poderá vetar o projeto de Lei integralmente. 

V. Sancionar todo o projeto de Lei, ato que convalidará eventual vício de iniciativa. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as afirmativas previstas na alternativa: 

A) II, IV e V. 

B) I, II, IV e V. 

C) II e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão erradas.  

 

25. Determinada Lei Municipal, promulgada no ano de 2015, estabelece que “os cargos municipais 

de provimento em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia, assessoramento e análise 

técnica de projetos para captação de recursos”. Dada essa situação, e não concordando com a 

previsão de que cargos para análise técnica de projetos sejam providos em comissão, o Prefeito 

Municipal ajuíza Ação Direita de Inconstitucionalidade perante o Tribunal e Justiça alegando que a 

referida Lei afronta dispositiva da Constituição Estadual num de seus artigos que assim dispõe: “As 

funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 

cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento.” Ao julgar a ADI, o Tribunal de Justiça afirma a constitucionalidade da Lei 

Municipal, sob o argumento da razoabilidade. Imediatamente o Prefeito Municipal consulta a 

Procuradoria Jurídica para saber se há, e qual a medida judicial cabível. Considerando que não há 

motivos para interposição de embargos de declaração, assinale a alternativa correta: 

A) Interpor Recurso Especial perante o STJ. 
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B) Propor uma Arguição de Descumprimento Fundamental perante o STF. 

C) Interpor um Recurso Extraordinário perante o STF, em razão da disposição da Constituição 

Estadual reproduzir dispositivo da Constituição Federal. 

D) Da decisão do TJ, por tratar-se de controle concentrado estadual, não recurso cabível. 

 

26. A Lei nº 8.666/93 – determina que as compras, sempre que possível, deverão ser processadas 

através do Sistema de Registro de Preços – SRP (art. 15, II), para tanto o SRP deverá ser adotado: 

I. Quando houver necessidade de compras habituais. 

II. Quando a característica do bem ou serviço recomendarem contratações frequentes. 

III. Quando a estocagem dos produtos não for recomendável quer pelo caráter perecível quer pela 

dificuldade no armazenamento. 

IV. Quando a entrega dos bens ou serviços não possa ser efetuada parceladamente. 

V. Quando a demanda de bens ou serviços são previamente conhecidos, de forma exata. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as afirmativas previstas na alternativa: 

A) II, IV e V. 

B) I, II e III. 

C) IV e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

27. O regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade 

civil, estabelecido pela Lei 13.019/14, trouxe alguns instrumentos jurídicos para viabilizar ajustes 

entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil, dentre eles: 

I. Termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 

pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de 

recursos financeiros. 

II. Termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 

pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a 

transferência de recursos financeiros. 

III. Acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 

estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de 

finalidades de interesse público e recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros. 
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IV. Registro de Preços: sistema utilizado pelo Poder Público para aquisição de bens e serviços em 

que os interessados concordam em manter os preços registrados pelo “órgão gerenciador”. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as afirmativas previstas na alternativa: 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) II, III e IV. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

28. A Constituição Federal não prevê expressamente a existência da seguinte comissão, na esfera do 

processo legislativo federal: 

A) Comissão Mista do Orçamento. 

B) Comissão de Constituição e Justiça. 

C) Comissão Representativa do Congresso Nacional. 

D) Comissões Parlamentares de Inquérito 

 

29. No âmbito municipal, a Constituição Federal atribuiu algumas prerrogativas aos vereadores por 

sua função legislativa e fiscalizatória do poder público. Por isso, pode-se dizer que por seus atos 

eles possuem: 

I. Imunidade formal. 

II. Imunidade material, por suas opiniões palavras e votos no exercício do mandato e na 

circunscrição do município. 

III. Foro especial por prerrogativa de função. 

IV. Imunidade material por qualquer crime cometido, desde que tenha relação com a atividade 

parlamentar. 

V. Não possuem qualquer tipo de imunidade ou foro especial. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as afirmativas previstas na alternativa: 

A) V. 

B) I, II, III e IV. 

C) II e IV. 

D) II.  

 

30.  A alíquota mínima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) que os 

municípios podem fixar, estabelecido pela Lei Complementar 157/2016, será de: 

A) 5% (cinco por cento). 
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B) 4% (quatro por cento). 

C) 3% (três por cento). 

D) 2% (dois por cento). 

 

31. Segundo a Lei 8.429/92, Lei da Improbidade Administrativa, suas disposições aplicam-se: 

I. Ao agente político, que exerce cargo público por eleição. 

II. Ao servidor público. 

III. A qualquer outro agente público, servidor ou não, desde que exerça cargo ou função 

remunerada. 

IV. A qualquer particular, mesmo que não seja agente público, induza ou concorra para a prática do 

ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as afirmativas previstas na alternativa: 

A) I e II e IV 

B) I, II e III. 

C) I, somente. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

32. De acordo com o Código Penal Brasileiro, não constitui crime contra a Administração Pública: 

A) Peculato. 

B) Concussão. 

C) Improbidade Administrativa. 

D) Advocacia Administrativa. 

 

33. Em mandado de segurança, nos termos da Lei 12.016/09, o ingresso de litisconsorte ativo será 

admitido: 

A) Até a notificação da autoridade coatora.  

B) Até o prazo final para o Ministério Público apresentar o seu parecer. 

C) Até a conclusão dos autos para a sentença. 

D) Até o despacho da petição inicial. 

 

34. O direito de certidão previsto no artigo 5
o
, inc. XXXIV, da Constituição Federal, prevê ser 

direito de todos a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Um determinado cidadão faz o requerimento de 

certidão, nos termos constitucionais, e vê seu pedido simplesmente negado sob o fundamento de 
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que está inadimplente com o município em razão do não pagamento do IPTU do ano anterior. 

Diante dessa situação qual o instrumento constitucional eficaz, para garantir a sua pretensão: 

A) Ajuizar um Habeas Data. 

B) Ajuizar um Mandado de Injunção. 

C) Ajuizar uma Reclamação. 

D) Ajuizar um Mandado de Segurança. 

 

35. Em relação aos funcionários públicos, a responsabilização civil, penal e administrativa:  

A) Não poderão ser cumulativas e são dependentes entre si.  

B) Poderão ser cumulativas, mesmo sendo independentes entre si. 

C) Apenas as penalidades civis e penais poderão cumular-se entre si, as quais também são 

dependentes entre si. 

D) Apenas as penalidades civis e administrativas poderão ser cumuladas, sendo que terão 

dependência entre si. 

 

36. De acordo com o Art. 169 da Constituição Federal e com o disposto na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a despesa total com pessoal não poderá exceder, em cada período de apuração, um 

determinado limite da receita corrente líquida. Esse limite é: 

I. 50% (cinquenta por cento), nos Municípios. 

II.  6% (seis por cento) para o Legislativo Municipal. 

III. 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo Municipal. 

IV. 51,3% (cinquenta e um vírgula três por cento) para o Executivo e o Legislativo municipal. 

V. 60% (sessenta por cento), nos Municípios. 

Estão corretas as assertivas previstas na alternativa:  

A) II, III e V. 

B) I, II, IV e V. 

C) II e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

37. Quanto à interpretação e aplicação das normas no direito brasileiro, com base na jurisprudência 

e doutrina majoritária, pode-se afirmar que: 

I. Não existe hierarquia entre Lei Complementar e Lei Ordinária. 

II. Não se admite a inconstitucionalidade formal superveniente. 

III. Admite-se a inconstitucionalidade material superveniente. 
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IV. As normas supralegais são superiores às Leis Ordinárias e Complementares, possuindo, 

portanto, status de norma constitucional. 

V. Como regra, anulada uma norma no controle de constitucionalidade, o efeito é ex tunc, fazendo-

se com que a norma que teria sido revogada pela norma anulada volte a produzir efeitos. 

Estão corretas as assertivas previstas na alternativa:  

A) II, III e V, apenas. 

B) I, II, III e V. 

C) II e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

38. Determinada categoria de servidores públicos municipais constataram que na Lei Orgânica do 

Município consta o direito a determinada verba remuneratória em razão da natureza de sua 

atividade profissional. No entanto, o exercício desse direito está condicionado a uma Lei Municipal 

que fixe os valores a serem auferidos por esses servidores. Nesse caso esses servidores, para tornar 

efetivo o direito previsto na Lei Orgânica, deveriam: 

A) Ajuizar uma Ação Direita de Inconstitucionalidade contra o Município. 

B) Ajuizar um Mandado de Injunção. 

C) Ajuizar um Mandado de Segurança Coletivo. 

D) Procurar um membro do Poder Legislativo para que fosse apresentado o projeto de lei para 

regulamentar o exercício do direito previsto na Lei Orgânica. 

 

39. Nos termos da Constituição Federal não é causa de intervenção federal assegurar a observância 

dos seguintes princípios constitucionais:  

A) Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. 

B) Direitos da pessoa humana. 

C) Autonomia municipal. 

D) Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção de serviços públicos de saúde e de segurança pública. 

 

40. Nos termos da repartição de competências previstas na Constituição Federal de 1988, ao 

município foram atribuídas competências: 

A) Exclusivas, para atender assuntos de interesse local. 

B) Suplementares, podendo para tanto, suplementar, tanto a Legislação Estadual quanto a 

Legislação Federal, independentemente do assunto. 
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C) Concorrentes, podendo legislar sobre normas gerais desde que não há legislação da União ou do 

Estado sobre o assunto. 

D) Privativas, podendo atribuir algumas de suas competências para o Estado, desde que faça por 

meio de Lei Complementar Municipal. 

  

 


