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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 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

5 

Prova Procurador do Município 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Como procurador jurídico do município, cabe a esse profissional atuar na defesa dos interesses 

da administração pública. Caso seja ajuizado um mandado de segurança contra ato do prefeito 

municipal e o juiz notificar a autoridade coatora para prestar informações, essas deverão ser: 

A) Prestadas pelo procurador jurídico, exclusivamente. 

B) Prestadas pelo Prefeito Municipal. 

C) Prestadas pelo Prefeito Municipal com a participação obrigatória do procurador jurídico. 

D) Prestadas tanto pelo Prefeito Municipal quanto pelo procurador jurídico. 

 

22. Quanto ao controle de constitucionalidade adotado pelo Brasil pode-se dizer que dentre os 

legitimados para a realização desse controle encontram-se 

I. Os Tribunais de Contas. 

II. Os juízes de primeira instância. 

III. O Poder Legislativo. 

IV. O Supremo Tribunal Federal. 

V. O Chefe do Poder Executivo. 

Estão corretas apenas as assertivas previstas na alternativa: 

A) II e IV. 

B) I, II, IV e V. 

C) IV. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

23. A arguição do incidente de inconstitucionalidade previsto no artigo 948 e seguintes do CPC 

permite que algumas questões não sejam levadas ao plenário ou ao órgão especial de Tribunal, 

dentre elas estão: 

A) Questões já decididas por turma do STF. 

B) Questões já decididas pelo plenário do próprio Tribunal. 

C) Questões que apesar de trate-se de possível inconstitucionalidade a turma afaste sua incidência, 

no todo ou em parte. 
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D) Questões já decididas por turma do STJ. 

 

24. Determinado Município possui em seus quadros servidores públicos e empregados públicos 

prestando serviços, sendo que ambos ingressaram por concurso público. Dada essa situação, os dois 

resolvem ajuizar ações judiciais para cobrança de adicional salarial que, previsto em Lei Municipal, 

não estava sendo pago pelo Município. Nesta situação, analisando somente a competência 

jurisdicional, as ações deverão ser propostas. 

I. Ambas na Justiça do Trabalho. 

II. Ambas na Justiça Comum Estadual. 

III. A do servidor na Justiça Comum. 

IV. A do empregado na Justiça do Trabalho. 

Estão corretas as assertivas previstas na alternativa: 

A) I 

B) II. 

C) III e IV. 

D) Todas as assertivas estão erradas.  

 

25. Um Vereador decide apresentar projeto de Lei de isenção no pagamento do IPTU para todo 

contribuinte que apresentar deficiência física permanente. Tal projeto de lei é aprovado por maioria 

absoluta dos integrantes do Legislativo Municipal e em seguida é encaminhado ao Executivo para 

sanção ou veto. Neste caso, tendo em vista normas da Constituição Federal, aplicáveis por simetria 

aos municípios, o prefeito a fim de resguardar as prerrogativas do Executivo e regularidade do 

processo legislativo deverá: 

I. Sancionar o referido projeto de Lei, e deixar que a promulgação e publicação fique a cargo do 

Legislativo. 

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

III. Vetar o referido projeto de Lei, por inconstitucionalidade. 

IV. Deixar passar o prazo para o Veto ou Sanção o que acarretará o arquivamento do referido 

projeto.  

Estão corretas as assertivas previstas na alternativa: 

A) III. 

B) I, II e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
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26. Analise as assertivas abaixo: 

I. As cl usulas pétreas têm um grande apelo hermenêutico e também superioridade jurídica sobre as 

demais normas constitucionais editadas pelo poder constituinte origin rio.  

II. Todos os direitos e garantias fundamentais são normas de eficácia plena, não necessitando 

qualquer outra norma integrativa para sua efetividade. 

III. Não é possível a alteração dos direitos protegidos pelas cláusulas pétreas.  

IV. O entendimento recente do STF é de que o Estado-membro pode estabelecer foro por 

prerrogativa de função ao Governador do respectivo Estado.  

Estão corretas as assertivas previstas na alternativa: 

A) I e III. 

B) I, II e III. 

C) III e IV. 

D) Todas as assertivas estão erradas.  

 

27.  e acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal  ederal, pode-se afirmar que:  

A) A nomeação de pessoa com vínculo de parentesco, em linha reta ou colateral, até o segundo 

grau, somente, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido de cargo 

de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, 

configura nepotismo, violando o caput do art.    da Constituição  ederal.  

B)  xclui-se da vedação concernente ao nepotismo a nomeação de irmão de Prefeito para exercício 

do cargo de Secret rio de Municipal, por se tratar de agente político.  

C) O nepotismo constitui pr tica atentatória aos princípios da moralidade e da impessoalidade, e sua 

vedação no âmbito da Administração P blica necessita de lei formal para dar-lhes concretude. 

D) Somente nos Estados e nos Municípios a vedação do nepotismo depende de lei formal, haja vista 

a autonomia político-administrativa prevista no artigo 1
o
 da Constituição Federal.  

 

28.  e acordo com a jurisprudência recente do Supremo Tribunal  ederal, é correto afirmar  ue:  

A) O prazo de prescrição por danos causados ao erário, por atos de improbidade administrava, é de 

cinco anos, tanto nos crimes culposos quanto nos crimes dolosos. 

B) O prazo de prescrição por danos causados ao erário, por atos de improbidade administrativo, é de 

cinco anos, somente para os crimes dolosos. 

C) Os crimes de improbidade administrativa são imprescritíveis, na forma do art. 37, § 5
o
 da CF.  

D) Os danos causados ao erário, por atos de improbidade administrativa, são imprescritíveis, 

somente para os crimes dolosos. 
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29. Em relação à fazenda pública em juízo, analise as assertivas abaixo.  

I.  A participação da fazenda pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério 

Público como custus legis.  

II. A contagem dos prazos em dias úteis não se aplica no caso de interposição de embargos à 

execução fiscal.  

III. A suspensão dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro também é 

aplicado à Advocacia Pública.  

Assinale a opção correta.  

A) Apenas o item I está certo. 

B) Apenas o item II está certo. 

C) Apenas os itens I e III estão certos.  

D) Apenas os itens II e III estão certos.  

 

30. Tendo-se em conta os imóveis dos beneficiários da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 

c, da CF/88, com jurisprudência consolidada do STF, pode-se afirmar que a imunidade em relação 

ao IPTU alcança: 

A) Todos imóveis desses beneficiários, qualquer que seja sua destinação. 

B) Somente os imóveis da sede do beneficiário. 

C) Todos os imóveis, exceto os alugados para terceiros. 

D) Os imóveis alugados à terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para 

as quais tais entidades foram constituídas. 

 

31. Da decisão liminar concessiva do writ em mandado de segurança, contra ato de Prefeito 

Municipal, e com o objetivo de evitar grave lesão à economia pública, o Município poderá interpor 

recurso para segunda instância com o objetivo de suspender a decisão, nos termos da Lei 

12.016/2009: 

A) Pedido de suspensão dirigido ao Presidente do Tribunal competente.  

B) Agravo de Instrumento. 

C) Apelação.  

D) Pedido de suspensão dirigido à turma do Tribunal competente. 

 

32. Analise as assertivas abaixo. Compete a Justiça do Trabalho processar e julgar: 

I. As ações envolvendo acidente de trabalho de empregados públicos municipais. 

II. As ações que envolvam o direito de greve. 
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III. As ações trabalhistas envolvendo direitos dos servidores públicos municipais em relação ao 

município. 

IV. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. 

Estão corretas as assertivas previstas na alternativa: 

A) I e II. 

B) I, II e IV. 

C) II e IV. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

33. José de Tal, servidor público municipal, trabalhando na tesouraria do município, com acesso ao 

sistema de pagamentos de fornecedores, em associação com Pedro X, fornecedor de produtos à 

municipalidade, desviam valores. Com base neste enunciado, eles responderão pelo(s) crime(s) de: 

A) Ambos por peculato. 

B) Ambos por furto. 

C) José por peculato e Pedro por furto. 

D) José por corrupção ativa e José por corrupção passivo. 

 

34. Em relação à disciplina jurídica dada pela Constituição Federal aos Vereadores, analise as 

assertivas abaixo: 

I. Possuem imunidade formal, somente podendo ser processados por crime cometido durante o 

mandado e em razão deste após autorização, por maioria absoluta, da Câmara Municipal de 

Vereadores. 

II. Possuem imunidade material por suas opiniões, palavras e votos em todo o território nacional. 

III. Possuem foro especial por prerrogativa de função devendo, se for o caso, serem julgados pelo 

Tribunal de Justiça. 

IV. Não possuem qualquer tipo de imunidade ou foro especial, devendo ser julgados pelo juízo de 

primeira instância por qualquer crime que tenha cometido durante o mandato. 

Estão corretas apenas as assertivas previstas na alternativa: 

A) I. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) Todas estão incorretas.  
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35. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) que os 

municípios podem fixar, estabelecido pela Lei Complementar 157/2016, foi fixada em 2% (dois por 

cento), com exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a 

referida Lei. Caso o administrador público pratique qualquer ação ou omissão para conceder, 

aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário a essa disposição incorrerá em ato de: 

A) Renúncia de receitas. 

B) Improbidade administrativa. 

C) Corrupção passiva. 

D) Corrupção ativa. 

 

36. Analise as assertivas abaixo tendo em conta os crimes contra a Administração Pública, previsto 

no Código Penal. 

I. Corrupção ativa – Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

II. Advocacia administrativa – Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 

administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. 

III. Prevaricação – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 

fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 

de tal vantagem. 

IV. Corrupção passiva – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 

contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

V. Concussão – Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a 

praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 

Estão corretas as assertivas previstas na alternativa: 

A) Somente a II está correta. 

B) I, II e IV. 

C) Todas estão erradas. 

D) Todas estão corretas. 

 

37. Quanto as competências legislativas do município, a Constituição Federal de 1988, atribuiu as 

seguintes: 

A) Competência Suplementar, nesse caso podendo legislar sobre assuntos de competência federal 

quando a União não legislar sobre este assunto. 

B) Competência Exclusiva, somente, não podendo legislar sobre qualquer outro assunto. 
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C) Competência Concorrente, podendo legislar sobre normas gerais quando União ou do Estado não 

legislarem sobre assuntos de suas competências.  

D) Competências Exclusivas e Suplementares, desde que sejam assuntos de interesse local. 

 

38. Em relação a ação civil pública, analise: 

I. As associações legitimadas poderão ajuizar a ação civil pública independente da observância do 

prazo de um ano de sua constituição, independentemente da dispensa judicial dessa pré-

constituição.  

II. A multa diária cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da 

decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o 

descumprimento. 

III. Os recursos terão efeitos devolutivos e suspensivos, como regra. 

IV. O Poder Público poderá habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. 

Estão corretas as assertivas previstas na alternativa: 

A) Todas estão corretas. 

B) II e IV. 

C) II, III e IV. 

D) Somente a IV está correta. 

 

39. Na Execução Fiscal, é correto afirmar: 

A) A substituição da penhora pelo executado, por bens de valor equivalente ao constrito, depende 

de anuência da Fazenda Pública. 

B) A prescrição é interrompida com o despacho judicial a partir de sua prolação. 

C) A pendência de recurso administrativo não impede o ajuizamento da execução fiscal. 

D) Efetuado o pagamento integral da dívida executada, a penhora poderá ser liberada mesmo se 

houver outra execução pendente. 

 

40. Constitue crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:   

I. Efetuar repasse ao Poder Legislativa que supere os limites definidos no artigo 29-A da 

Constituição Federal.   

II. Não enviar repasse ao Poder Legislativo até o dia vinte de cada mês. 

III. Enviar repasse ao Poder Legislativo a menor em relação à proporção fixada na Lei 

Orçamentária. 

IV. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou privado. 
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Estão corretas as assertivas previstas na alternativa: 

A) Todas estão corretas. 

B) I, II e III. 

C) Todas estão erradas. 

D) Somente a IV está correta. 

 


