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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.  

 

Estudar o português é investir na carreira. 

 

O domínio da língua portuguesa é determinante para a seleção no mercado de trabalho, mas 

as empresas têm encontrado dificuldades em recrutar profissionais que preencham esse pré-

requisito. O uso de jargões corporativos que outros funcionários não entendem e até erros 

gramaticais básicos, como a grafia incorreta das palavras e a falta de coesão entre as frases, 

comprometem a comunicação e expõem profissionais desde o nível operacional até os cargos de 

gestão. Em tempos em que a troca de informações on-line virou rotina, torna-se essencial prestar 

atenção ao uso correto da norma culta. Vale, inclusive, participar de cursos de reciclagem para 

atualizar os conhecimentos. 

Falhas no domínio do português prejudicam qualquer profissional, pois não são perceptíveis 

apenas na correção gramatical do texto escrito, podem comprometer, também, habilidades em 

outras áreas. A escritora e professora aposentada do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, 

Lucília Garcez, afirma que a língua aprimora características cognitivas importantes, como a 

capacidade de formular hipóteses e de fazer avaliações. “Tudo isso é construído no 

desenvolvimento da linguagem”, explica. 

“As pessoas têm de ser mais atentas, pois nós falamos de uma maneira muito espontânea e 

natural, mas, com a língua escrita e a língua falada formal, há a necessidade de ter mais cuidado”, 

alerta. Para a especialista, é somente por meio da leitura que se desenvolve essa habilidade. Ela 

sugere que os trabalhadores busquem jornais de grande circulação, revistas semanais e obras 

literárias, meios que usam a língua em sua possibilidade plena. Lucília lembra ainda, que, sem o 

domínio do português, fica mais difícil aprender outro idioma. 

A servidora pública Maria Abadia Silva, 49 anos, trabalha com a elaboração de pareceres e 

faz um curso de português para atualizar os conhecimentos. “A redação oficial tem de estar 

impecável, por isso, acho importante me reciclar”, diz. Ela possui três graduações no currículo e 

fala inglês. Mesmo assim, acredita que, por causa da evolução da língua, o aprendizado precisa ser 

constante. O principal objetivo da servidora é dominar o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa. 
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Colega de Maria Abadia no curso, Jonas Ricardo Rossi Cardoso, 24 anos, atua em uma área 

que costuma ser lembrada por concentrar profissionais pouco capacitados na leitura e na escrita. Ele 

é bancário e trabalha com informática. O jovem relata que, ao longo da graduação, não teve aulas de 

língua portuguesa, já que o conteúdo não constava do currículo. Esse é um dos motivos que o fez 

buscar a reciclagem. Jonas conta que alguns amigos não compreendem sua motivação para ter 

voltado a estudar. “O pessoal pergunta qual a razão de eu fazer essas aulas se já trabalho”, conta. 

Mesmo assim, ele aposta na qualificação contínua. “Também acho que só um curso não resolve, 

não vai ensinar para a gente o que deveríamos ter aprendido ao longo de oito, nove anos de escola”, 

finaliza.  

(Texto de Silvia Colello, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo)  

 

01. Considere as seguintes afirmações: 

I. As empresas têm encontrado dificuldades em preparar profissionais para os cargos disponíveis.   

II. Lucília Garcez afirma que a língua aprimora características de repetição, como a capacidade de 

formular hipóteses e de fazer uso de jargões corporativos. 

III. Jonas Ricardo Rossi Cardoso, colega de Maria Abadia, é bancário e trabalha com informática, 

atua em uma área que costuma ser lembrada por concentrar profissionais pouco capacitados na 

leitura e na escrita. 

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) O emprego do termo grifado em itálico, justifica-se por ser um termo desconhecido do leitor.  

B) A autora utiliza falas dos entrevistados por desconhecer o assunto, assim não deixa transparecer 

sua capacidade de interpretar a realidade.  

C) O acento circunflexo utilizado na palavra “têm”, no primeiro parágrafo, foi utilizado por 

concordar com a palavra “empresas”. 

D) O termo “mesmo assim”, no quarto parágrafo, poderá ser substituído por “contudo”, não 

alterando o significado da frase.  
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03. Considerando as características das Escolas Literárias e que a literatura é o reflexo de um 

momento histórico, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) O Barroco é o conhecido fugere urbem, a fuga das cidades. É marcado pelo desejo de vida 

bucólico, com muitos elementos da natureza, e a exaltação dos padrões de beleza femininos. 

(   ) O padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, são os 

legítimos representantes do Arcadismo. 

(   ) O Romantismo ressalta o nacionalismo, o espírito sonhador, individualismo, valorização da 

liberdade e idealização da mulher. A mulher amada passa a ser algo inalcançável, quase divinas.  

(   ) Pré-modernismo é a transição de estilos antes da Semana de Arte Moderna. É calcado no estilo 

coloquial, regionalismo, positivismo e valorização dos problemas sociais.  

(   ) No Simbolismo o país vive a Revolução de 30 e, até 1945 dura a Era Vargas, indutora de 

transformações políticas e econômicas. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

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

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

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

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

 

04. Leia atentamente o texto. “Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha: — Por que 

está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste 

mundo? — Deixe-me, senhora. — Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está 

com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. — Que cabeça, 

senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? 

Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. — Mas você 

é orgulhosa. — Decerto que sou. — Mas por quê? — É boa! Porque coso. Então os vestidos e 

enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? — Você? Esta agora é melhor. Você é que os 

cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? — Você fura o pano, nada mais; eu é que 

coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados... — Sim, mas que vale isso? Eu é que 

furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando... 

— Também os batedores vão adiante do imperador. — Você é imperador? — Não digo isso. Mas a 

verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante; vai só mostrando o caminho, vai fazendo 

o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto...” 
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Assinale a alternativa em que se encontra o nome do autor do texto. 

A) José de Alencar. 

B) Guimarães Rosa. 

C) Machado de Assis. 

D) Graciliano Ramos. 

 

05.  Leia o Poeminha do contra, de Mario Quintana: “Todos esses que aí estão / Atravancando meu 

caminho, / Eles passarão... / Eu passarinho!”. Nos versos de Mário Quintana a figura de linguagem 

presente é chamada de:  

A) Metonímia. 

B) Ironia. 

C) Hipérbole. 

D) Antítese. 

 

06. O gerúndio indica uma ação que ainda está em curso ou que é prolongada no tempo. Transmite, 

assim, uma noção de duração e continuidade de ação verbal. Assinale a alternativa que contenha a 

frase que caracteriza o gerúndio: 

A) A mãe disse ao filho que fariam uma longa viagem. 

B) Encontraram-se com seus mestres os alunos do curso de Matemática. 

C) Minha mãe anda correndo de um lado para o outro. 

D) Restam outros sistemas, fora do solar, a colonizar. 

 

07. Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase deverá ser retirado: 

A) Escrever à lápis era a maneira mais utilizada no início do século. 

B) Os benefícios foram concedidos às alunas com a melhor nota no semestre. 

C) Meu pai acorda todos os dias às cinco da manhã. 

D) A festa começará à meia-noite. 

 

08. Assinale a alternativa incorreta quanto à divisão silábica: 

A) Pi – nhei – ro. 

B) Quais – quer. 

C) Pra – ti – ca – men – te. 

D) Sobre – ma – nei – ra. 
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09. Assinale a palavra que teve sua grafia alterada pelo último Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa: 

A) Chapéu. 

B) Álcool. 

C) Leem. 

D) Poesia. 

 

10. Assinale a frase corretamente grafada: 

A) Também acho uma delicia quando você esquece os olhos em cima dos meus. 

B) Talvez nem me queira bem, porém faz um bem que ninguém me faz. 

C) Por traz de um homem triste há sempre uma mulher feliz. 

D) Está provado, quem espera nunca alcansa. 

 

Matemática 

 

11. Atualmente as pessoas estão se casando mais tarde (antigamente se casavam entre 15 e 25 anos). 

Como estão se casando mais tarde também estão tendo filhos com uma idade mais avançada. Tem-

se o caso de uma mãe e uma filha (ambientadas nos tempos mais antigos), onde hoje a mãe tem o 

dobro mais um ano em relação à idade da filha. Somando-se as idades da mãe e da filha ter-se-á 46 

anos. Nesse caso qual a idade da mãe atualmente? 

A) A idade da mãe é 41 anos. 

B) A idade da mãe é 51 anos. 

C) A idade da mãe é 61 anos. 

D) A idade da mãe é 31 anos. 

 

12. As figuras geométricas foram utilizadas na história da humanidade para representar deuses e 

demônios nas mais diversas religiões e seitas. Um triângulo com uma “ponta” para cima pode 

representar prosperidade, futuro positivo, caminho para o céu e para Deus. Um triângulo virado 

com uma “ponta” para baixo pode representar caminho para o inferno, situação de negatividade e 

até mesmo a morte. Quando junta-se cinco triângulos quaisquer, um ao lado do outro tem-se um 

total de ângulos que pode representar uma nova vida a despontar no infinito do Universo Humano e 

dos deuses. A soma dos ângulos internos desses triângulos mencionados, será igual a? 

A) SA= 800°. 

B) SA= 180°. 
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C) SA = 720°. 

D) SA = 900°. 

 

13.  Tem-se um cilindro reto regular que mede 10cm raio das bases e sua altura será de 20cm. Qual 

será o volume desse cilindro se cortarmos uma fatia (gomo), com ângulo de 90°, como a figura 

mostrada abaixo? 

 

A) V= 1200 pi cm². 

B) V= 1600 pi cm². 

C) V= 1500 pi cm². 

D) V= 200 pi cm². 

 

14. Uma pesquisa já realizada em uma cidade do Extremo Oeste de Santa Catarina – SC, sabe-se 

que existe a chance de atropelamento por ano de P(X) = 0,025 (2,5%). Se forem sorteadas duas 

pessoas sucessivamente, qual será a probabilidade de as duas serem atropeladas no período de um 

ano nesta mesma cidade pesquisada? 

A) P(A,A)= 6,25 %. 

B) P(A,A)= 0,625%. 

C) P(A,A)= 0,0625%. 

D) P(A,A)= 0,000625%. 

 

15. Na matemática, a Geometria pode realizar transformações de metros para metros quadrados, 

metros cúbicos (litros), etc... Sabe-se que em uma caixa de plástico vedada pode-se armazenar 

5000cm³ de água de coloração azul marinho. Nesse caso, sabe-se que essa caixa contêm uma 

quantidade de litros de água igual a: 

A) V = 0,5 litro de água. 

B) V = 5 litros de água. 
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C) V = 50 litros de água. 

D) V = 500 litros de água. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. A corrida Internacional de São Silvestre é uma corrida de rua realizada anualmente na cidade de 

São Paulo – Brasil, no dia 31 de dezembro, dia de São Silvestre. O vencedor da corrida de São 

Silvestre de 2018 foi: 

A) Paul Kipkorir Kipkemoi – Quênia. 

B) Giovani dos Santos – Brasil.  

C) Amdework Tadese – Etiópia. 

D) Belay Tilahun Bezabh – Etiópia. 

 

17. Um passeio que virou um drama. No dia 23 de junho, 12 meninos com idades entre 11 e 16 anos 

e seu técnico de futebol desapareceram em uma caverna. Após 9 dias, eles foram encontrados com 

vida, mas em uma área de difícil acesso. O resgate dos meninos e do técnico de futebol comoveu o 

mundo inteiro. Esse fato ocorreu na: 

A) Coréia do Norte. 

B) Tailândia. 

C) Groelândia. 

D) Tasmânia. 

 

18. Assinale a alternativa onde encontra-se o Governador e Vice Governadora eleitos pelo sufrágio 

universal no Estado de Santa Catarina no ano de 2018, para exercício a partir de 2019:  

A) Carlos Moisés da Silva e Ideli Salvatti. 

B) Carlos Moisés da Silva e Ingrid Assis. 

C) Gelson Merisio e Luciana Carminatti. 

D) Carlos Moisés da Silva e Daniela Cristina Reinehr. 

 

19. Porto que iniciou suas operações em junho de 2011, sendo considerado um dos terminais mais 

ágeis e eficientes da América Latina e um dos maiores e mais importantes do país na movimentação 

de cargas conteinerizadas. Localizado no litoral norte de Santa Catarina, o Porto está posicionado 

entre as regiões mais produtivas do Brasil, contemplando importadores e exportadores dos mais 

diversos segmentos empresariais. A que Porto a afirmativa acima refere-se: 
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A) Porto de Itajaí. 

B) Porto de Paranaguá. 

C) Porto de São Francisco. 

D) Porto de Itapoá. 

 

20. Cidade com maior índice populacional do Estado de Santa Catarina: 

A) Florianópolis. 

B) Joinvile. 

C) Itajaí. 

D) São José. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. São elementos originários e indissociáveis do Estado: 

A) População, Poderes e Território. 

B) Povo, Território e Governo Soberano. 

C) Povo, Ordenamento Jurídico e Território. 

D) População, Leis e Governo Soberano. 

 

22. A função precípua do Poder Executivo é: 

A) Elaboração da lei. 

B) Conversão da lei em ato individual e concreto. 

C) Aplicação coativa da lei aos litigantes. 

D) Elaboração da lei e conversão em ato individual e concreto. 

 

23. Os princípios básicos da Administração Pública estão consubstanciados em regras de 

observância permanente e obrigatória para o bom administrador. Assim, diz-se que o Administrador 

Público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do 

bem comum, e deles não se pode falar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal. Tal afirmação corresponde ao princípio da: 

A) Legalidade. 

B) Moralidade. 

C) Impessoalidade. 

D) Razoabilidade. 
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24. É o princípio que impõe ao Administrador Público que o ato seja praticado sempre com 

finalidade pública, sendo impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou 

de terceiros: 

A) Publicidade. 

B) Eficiência.  

C) Segurança Jurídica.  

D) Impessoalidade. 

 

25. O ato administrativo praticado com lesão aos bens e interesses públicos fica sujeito a 

invalidação pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, em decorrência: 

A) Do dever de eficiência. 

B) Do poder-dever de agir.  

C) Do dever de probidade. 

D) Do dever de prestar contas. 

 

26. Nos Estados de Direito, a Administração Pública deve obediência à lei em todas as suas 

manifestações. Até mesmo nas chamadas atividades discricionárias o Administrador Público fica 

sujeito às prescrições legais quanto a competência, finalidade e forma, só se movendo com 

liberdade na estreita faixa da conveniência e oportunidade administrativas. Considerando o 

disposto, assinale a alternativa correta: 

A) O uso do poder não constitui prerrogativa da autoridade. 

B) O abuso do poder ocorre quando a autoridade incompetente praticar determinado ato. 

C) O excesso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, vai além 

do permitido e exorbita no uso de suas faculdades administrativas. 

D) O desvio de finalidade ou de poder verifica-se quando a autoridade atuar fora dos limites da sua 

competência, praticando os fins queridos pelo legislador. 

 

27. Poderes Administrativos nascem com a Administração e se apresentam diversificados segundo 

as exigências do serviço público, o interesse da coletividade e os objetivos a que se dirigem. Por 

isto, diz-se que: 

A) Poder vinculado ou regrado é aquele que o Direito concede à Administração, de modo explícito 

ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade de sua conveniência, 

oportunidade e conteúdo. 
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B) Poder discricionário é aquele que o Direito Positivo – a lei – confere à Administração Pública 

para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua 

formalização. 

C) Poder hierárquico é o de que dispõe apenas o Legislativo para distribuir e escalonar as funções 

de seus órgãos, ordenar e rever a atuação dos agentes públicos, estabelecendo a relação de 

subordinação dos servidores. 

D) Poder disciplinar é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e 

demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da Administração. 

 

28. É o mecanismo de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e 

gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado: 

A) Poder de polícia. 

B) Poder regulamentar. 

C) Poder disciplinar. 

D) Poder discricionário. 

 

29. Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e 

controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 

conveniências do Estado. A respeito da classificação dos serviços públicos, marque a alternativa 

correta: 

A) Serviços de utilidade pública são aqueles que se relacionam intimamente com as atribuições do 

Poder Público, como segurança, polícia, higiene e saúde públicas, e para a execução dos quais a 

Administração usa da sua supremacia sobre os administrados.  

B) Serviços próprios do Estado são os que não afetam substancialmente as necessidades da 

comunidade, mas satisfazem interesses comuns de seus membros, podendo ser prestados por 

autarquias e empresas públicas, por exemplo. 

C) Serviços administrativos são os que a Administração executa para atender as suas necessidades 

internas ou preparar outros serviços que serão prestados ao público, tais como os da imprensa 

oficial. 

D) Serviços gerais são os que produzem renda para quem os presta, mediante a remuneração da 

utilidade usada ou consumida. 
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30. A competência da União em matéria de serviços públicos abrange os que lhe são privativos e os 

que são comuns. São privativos, exceto: 

A) Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos e minerais. 

B) Assegurar a defesa nacional. 

C) Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. 

D) Declarar a guerra e celebrar a paz. 

 

31. Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a 

proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Assinale a alternativa que corretamente 

explica princípio atinente à licitação: 

A) O princípio do procedimento formal é o que impõe a vinculação da licitação às prescrições 

legais que a regem em todos os seus atos e fases. 

B) O princípio do julgamento objetivo prevê a igualdade entre os licitantes, sendo princípio 

impeditivo da discriminação entre os participantes do certame. 

C) O princípio da igualdade entre os licitantes indica a vinculação ao edital, pois não se 

compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos 

licitantes e no decorrer do procedimento se afastasse do estabelecido. 

D) O princípio da probidade administrativa é que se baseia no critério indicado no edital e nos 

termos específicos das propostas, para que toda licitação, ao ser julgada, se apoie em fatores 

concretos pedidos pela Administração. 

 

32. São casos de licitação dispensável, exceto: 

A) Para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 

"a", do inciso I do artigo 23 da Lei 8.666, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra 

ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 

realizadas conjunta e concomitantemente. 

B) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem 

C) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o 

abastecimento. 

D) Para bens móveis, sendo hipótese de doação, permitida exclusivamente para fins e uso de 

interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente 

à escolha de outra forma de alienação. 
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33. Assinale a alternativa que corretamente indica o significado das modalidades de licitação: 

A) Concorrência é utilizada para contratos de grande valor, em que se admite a participação de 

quaisquer interessados, cadastrados ou não, que satisfaçam as condições do edital. 

B) Convite é a licitação realizada entre interessados previamente registrados, observada a necessária 

habilitação, convocados com antecedência mínima prevista na lei. 

C) Tomada de preços é a modalidade de licitação mais simples, destinada às contratações de 

pequeno valor, consistindo na solicitação escrita a pelo menos três interessados do ramo. 

D) Pregão é a modalidade de licitação destinada à escolha de trabalho técnico ou artístico. 

 

34. O processo legislativo compreende um conjunto de formalidades que devem ser estritamente 

observadas na elaboração das diversas espécies normativas.  A respeito da Emenda à Constituição, 

marque a alternativa correta: 

A) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 2/3, no mínimo, dos membros da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 

B) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 das Assembleias Legislativas das 

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

C) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa 

ou de estado de sítio. 

D) A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 2/5 dos votos dos 

respectivos membros. 

 

35. Ainda a respeito do processo legislativo, sabe-se que a iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou 

do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na 

Constituição Federal de 1988. Assinale a alternativa correta: 

A) Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, 

com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 

B) São permitidas medidas provisórias sobre matéria relativa à nacionalidade. 

C) Prorrogar-se-á duas vezes por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 

sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do 

Congresso Nacional.  
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D) São de iniciativa privativa da Câmara dos Deputados as leis que fixem ou modifiquem os 

efetivos das Forças Armadas. 

 

36. De acordo com o Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Maravilha/SC: 

A) A legislatura, com duração de 4 (quatro) anos, é formada por 5 (cinco) sessões legislativas. 

B) A Câmara Municipal reunir-se-á, em sua sede, anualmente, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 

1° de agosto a 22 de dezembro, em Sessão Legislativa Ordinária; e, extraordinariamente, quando 

convocada no recesso parlamentar ou no período ordinário. 

C) No início de cada legislatura, a Câmara Municipal reunir-se-á em Reunião de Instalação às 10 

(dez) horas do dia 10 de janeiro daquele ano, para dar  posse aos Vereadores, ao Prefeito e ao Vice-

Prefeito.  

D) Serão em número de 4 (quatro) as reuniões ordinárias mensais, salvo nos meses de fevereiro e 

dezembro, quando então são reduzidas à metade, com duração de até 2 (duas) horas. 

 

37. Sobre a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Maravilha/SC, 

dispõe o respectivo Regimento Interno que: 

A) Os candidatos a Presidência da Casa deverão protocolizar ficha de inscrição com suas devidas 

assinaturas junto a Direção da Câmara Municipal impreterivelmente com 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência do dia da eleição. 

B) O mandato da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores será de 02 (dois) anos, sendo permitida à 

recondução a quaisquer de seus membros, para igual cargo, na mesma legislatura.  

C) Será considerado vago qualquer cargo da Mesa Diretora, quando licenciar-se o membro por 

prazo superior a 240 (duzentos e quarenta) dias.  

D) Vagando-se qualquer cargo da Mesa Diretora, deverá ser eleito novo membro, no prazo de 30 

(trinta) dias, completando, o eleito, o mandato do antecessor. 

 

38. De acordo com o Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Maravilha/SC, 

a Mesa Diretora, que é o órgão diretivo máximo, será composta de: 

A) 4 (quatro) vereadores, sendo um Presidente, um Vice-Presidente, um 1° Secretário e um 2° 

Secretário. 

B) 3 (três) vereadores, sendo um Presidente, um 1º Secretário, um 2º Secretário e um Tesoureiro. 

C) 5 (cinco) vereadores, sendo um Presidente, um Vice-Presidente, um 1º Secretário, um 2º 

Secretário e um Tesoureiro. 

D) 2 (dois) vereadores, sendo um Presidente e um Vice-Presidente. 
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39. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Maravilha/SC, são requisitos 

básicos para o ingresso no serviço público municipal, exceto: 

A) Nacionalidade brasileira. 

B) Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 

C) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico. 

D) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 

 

40. A respeito do exercício de função de confiança, dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Maravilha/SC que: 

A) A função de confiança é instituída por lei, exclusivamente para atender as atribuições de direção. 

B) O servidor efetivo que for designado para desempenhar função de confiança terá um percentual 

de aumento de 20%, 50%, 65% e 75% sobre o vencimento base de seu cargo. 

C) A função de confiança somente poderá ser atribuída a servidores públicos municipais ocupantes 

de cargos efetivos.  

D) A designação para o exercício da função de confiança, que poderá será cumulativa com o cargo 

em comissão, será feita por ato expresso da autoridade competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


