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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. 

 

Benefícios que a leitura traz para o cérebro e para a vida. 

 

A leitura é um hábito maravilhoso, não acham? Ela nos permite viajar e conhecer lugares e 

pessoas incríveis sem sair de casa, nos ajuda a compreender o mundo e a nós mesmos, constrói 

sonhos e nos motiva a realizá-los! Mas os benefícios da leitura não param por aí. Você sabia que ela 

literalmente exercita nossa mente, ativando sinapses no cérebro, estimulando a memória e 

desenvolvendo o raciocínio?  

Um estudo recente utilizou ressonância magnética funcional para compreender os 

mecanismos fisiológicos envolvidos no ato de ler, e mostrou que, mesmo numa leitura relaxada, 

diversas áreas do cérebro são ativadas, e assim permanecem mesmo depois de vários dias. 

As sinapses são o meio de interação dos neurônios, responsáveis pela troca de informações 

entre eles. Quanto mais uma rede de neurônios é usada, mais fortes ficam as sinapses, facilitando o 

acesso às informações ali presentes. E é exatamente esse processo que é estimulado pela leitura.  

De acordo com os neurologistas responsáveis pelo experimento, ler livros de qualquer 

gênero produz esse resultado, e não há horários específicos para que isso aconteça. Ou seja, não 

importa se você prefere ler pela manhã, durante ou após o café; à tarde, durante uma pausa nas 

atividades do dia; ou mesmo se for uma pessoa noturna, daquelas que produzem melhor madrugada 

adentro: desde que a leitura seja estimulante e prazerosa, os benefícios são os mesmos!   

(Texto publicado por Adriana Miranda, Colunista do UOL) 

 

01. Considere as seguintes afirmações: 

I. A leitura é um hábito maravilhoso. Ela nos permite viajar e conhecer lugares e pessoas incríveis 

sem sair de casa, nos ajuda a compreender o mundo e a nós mesmos, constrói sonhos e nos motiva a 

realizá-los! 

II. Segundo os pesquisadores, ao ler de madrugada as sinapses ficam mais fortes, facilitando acesso 

às informações presentes. 

III. A leitura exercita nossa mente, ativa as sinapses, estimula a memória e desenvolve o raciocínio.  

IV. A leitura de romances, por serem mais complexos, estimulam a mente por períodos mais 

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

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I e II. 

 

02. O tópico frasal do primeiro parágrafo é:  

A) Ela nos permite viajar e conhecer lugares e pessoas incríveis sem sair de casa. 

B) Mas os benefícios da leitura não param por aí. 

C) A leitura estimula a memória e desenvolve o raciocínio. 

D) A leitura é um hábito maravilhoso. 

 

03. Levando em consideração o acento indicativo de crase, escreva (V) para as frases corretas e ( F ) 

para as incorretas:  

(  ) João Eduardo fez um bife à milanesa para os convidados da formatura. 

(  ) A sogra observava a moça que costumava andar à pé pelas ruas de Maravilha. 

(  ) Nas minhas férias fui à Florianópolis de Cruz e Sousa. 

(  ) Maria Antonieta, aprenda à cantar essa música para o casamento. 

(  ) Os relógios que costumava usar no dia à dia estavam no cofre do hotel. 

A sequência correta é: 

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

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

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

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

 

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

I. Ele não foi à igreja ________ estava com muita dor de cabeça. 

II. Mãe, ________ não posso sair com meu pai? 

III. Todos os dias ele queria saber o ________ de tanto sofrimento. 

A) porque – por que – por quê. 

B) por quê – por que – porque. 

C) porque – por que – porquê. 

D) porque – porquê – por que. 
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05. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Considerando o enunciado, assinale a 

alternativa incorreta.  

A) Faltam ainda três meses para o aniversário e ela já quer o presente. 

B) Mais de um aluno quis sair antes do final da prova. 

C) As dores de Maria Madalena provém dos sofrimentos ocorridos na infância.  

D) Os Estados Unidos influenciam o consumo de produtos descartáveis.  

 

06. No período de Machado de Assis, assinale a alternativa que está inteiramente adequada a 

pontuação.  

A) Deus para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O Diabo, invejoso fez o homem 

confundir fé com religião e amor, com casamento. 

B) Deus para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O Diabo, invejoso, fez o homem 

confundir fé com religião, e amor com casamento. 

C) Deus, para a felicidade do homem inventou a fé e o amor. O Diabo, invejoso fez o homem, 

confundir fé com religião e amor com casamento. 

D) Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O Diabo, invejoso, fez o homem 

confundir fé com religião e amor com casamento. 

 

07. Segundo as regras de acentuação, assinale o grupo de palavras que foi acentuado pela mesma 

razão. 

A) Chapéu, pá, mundaréu, baú. 

B) Anzóis, fé, saída, pôde. 

C) Substância, táxi, saúde, história. 

D) País, miúdo, faísca, traíram. 

 

08. Analise as frases seguintes e identifique a que também pode ser considerada uma oração.  

A) Bom dia! Parabéns pelo sucesso. 

B) Quanto amor no coração! 

C) Eu vou! 

D) Neste instante, por gentileza! 

 

09. Na frase de José Saramago “Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que 

somos”, as palavras grifadas são, respectivamente: 

A) Adjetivo, verbo, pronome.  
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B) Advérbio, pronome, verbo. 

C) Conjunção, advérbio, verbo. 

D) Advérbio, pronome, numeral. 

 

10. Leia o texto a seguir para responder a próxima questão. 

Furto de flor 

Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava, e eu furtei a flor. 

Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O 

copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida. 

Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada 

composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. 

Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas 

a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la no jardim. Nem apelar para o 

médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer. 

Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim 

onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. 

– Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa neste jardim!  

(Carlos Drummond de Andrade) 

Considerando as principais características do texto lido, o gênero predominante é: 

A) Diário. 

B) Poesia. 

C) Conto. 

D) Crônica. 

 

Matemática 

 

11. As variáveis estatísticas podem ser Variáveis Quantitativas Discretas ou Contínuas e Variáveis 

Qualitativas Ordenáveis e Não-ordenáveis. Quando se trabalha com variáveis quantitativas 

contínuas pode-se calcular as médias aritméticas do estudo. Tendo-se a sequência a seguir (900 – 

1000 – 600 – 800). Se calcularmos sucessivamente, a Mediana, Média Aritmética e a Amplitude 

total do estudo, ter-se-á? 

A) 850 – 900 – 600. 

B) 900 – 825 – 400. 

C) 825 – 850 – 400. 

D) 850 – 825 – 400.  
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12. Ao trabalhar com as variáveis estatísticas populacionais, pode-se definir uma série de 

parâmetros utilizados na teoria dessa área da matemática. Então quando fala-se de medidas de 

tendência central, medidas de dispersão, testes de significância, estamos falando somente de: 

A) ANOVA – F, Teste “t”, Qui-quadrado. 

B) Média aritmética, Variância, Desvio padrão. 

C) Mediana, Desvio Padrão, ANOVA – F. 

D) Média aritmética, Mediana, Moda. 

 

13. Tem-se uma dívida onde são aplicados juros de 5% a.m. de Juros Compostos. Após três meses 

ter-se-á um certo Montante a juros compostos. Se aplicarmos sobre o Valor Inicial uma “única” vez 

a juros simples, qual o percentual (taxa) seria para totalizar o mesmo percentual que foi aplicado a 

juros compostos? 

A) Taxa = 15,625 %. 

B) Taxa = 15% %. 

C) Taxa = 105%. 

D) Taxa = 15,7625 %. 

 

14. Pode-se estudar dentro da Ciência Matemática o sub conteúdo denominado de Matrizes e 

determinantes. Alguns Teoremas foram desenvolvidos pelos estudiosos e publicados em livros de 

ciência mundial. Para a Matrizes e Determinantes, quais teoremas são verdadeiros? 

A) Teorema de Platão: Se duas filas de uma matriz são iguais, então seu determinante é nulo. 

B) Teorema de Newton: Se duas filas de uma matriz são iguais, então seu determinante é nulo. 

C) Teorema de Jacobi: O determinante de uma matriz não se altera quando somamos aos elementos 

de uma fila uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas. 

D) Teorema de Pitágoras: Se os elementos de uma fila de uma matriz são combinações lineares dos 

elementos correspondentes de filas paralelas, então seu determinante é nulo. 

 

15. Numa residência moram 5 pessoas (sendo 3 adultos e 2 crianças). Em um mês normal são gastas 

4 caixas de água com capacidade volumétrica de 0,400m³. Nesse caso quantos litros de água são 

gastos por essa família em três meses normais? 

A) V= 48.000 litros. 

B) V= 480 litros. 

C) V = 4,8 litros. 
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D) V = 4.800 litros. 

  

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. Em 2018 o Prêmio Nobel da Paz foi concedido a ativistas que lutam contra a violência sexual 

como arma de guerra. Os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz em 2018 foram: 

A) Ellen Johnson Sirleaf e Nadia Murad. 

B) Denis Mukwege e Nadia Murad. 

C) Juan Manuel Santos e Liu Xiaobo. 

D) Denis Mukwege e Malala Yousafzay. 

 

18. Em setembro de 2018 o Museu Nacional, instituição autônoma, integrante do Fórum de Ciência 

e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi destruído por um grande incêndio. A 

tragédia não deixou vítimas, no entanto, causou uma perda histórica e cultural incalculável para o 

país. O Museu Nacional foi criado em: 

A) 1818. 

B) 1918. 

C) 1820. 

D) 1920. 

 

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. Santa Catarina é um Estado que agrega diferentes grupos étnicos. A manifestação cultural 

desses grupos pode ser observada, também, pelos seus festejos.  O auge das programações é no mês 

de outubro, quando ocorrem festas em diferentes cidades. Mas o calendário de festas e eventos se 

estende por todo o ano. A Osterfest acontece no município de: 

A) Itajaí. 

B) Pomerode. 

C) Rio do Sul. 

D) Rio dos Cedros. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Tício, funcionário de determinada repartição pública, sofreu sanção administrativa de 

advertência, em virtude de irregularidades constatadas por seus superiores, em avaliação de 

desempenho periódica. Considerando os poderes administrativos, é certo afirmar que, para a 

aplicação da sanção mencionada, a Administração Pública fez-se valer do Poder: 

A) Disciplinar. 

B) Hierárquico. 

C) Normativo. 

D) De polícia. 

 

22. Sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos, julgue os itens a seguir: 

I. A Teoria dos Motivos Determinantes não encontra respaldo no direito brasileiro. 

II. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de 

concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, 

neste caso, serão parte integrante do ato. 

III. Os atos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório necessitam ser 

motivados. 



Concurso Público - Câmara Municipal de Vereadores de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2018 

9 

Prova Auxiliar Administrativo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

IV. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, é vedado utilização de meio mecânico que 

reproduza os fundamentos das decisões, ainda que não prejudique direito ou garantia dos 

interessados. 

Com base no exposto, é correto o que se afirma: 

A) Nos itens I e IV. 

B) Nos itens II e IV. 

C) Nos itens II e III. 

D) Nos itens I e III. 

 

23. Sobre o orçamento do Poder Público e as leis que regem as finanças, analise as proposições 

seguintes:  

I. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias. 

II. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 

III. Considera-se compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa 

que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e 

não infrinja qualquer de suas disposições.  

IV. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras dela 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

Considerando as alternativas apresentadas, estão corretas: 

A) Todas as alternativas. 

B) Duas alternativas. 

C) Nenhuma alternativa. 

D) Uma alternativa. 

 

24. Os atos administrativos podem ser retirados do universo jurídico pela revogação ou anulação. 

Quanto a estes institutos, considera-se correto que: 

A) O prazo para anular os atos jurídicos eivados de ilegalidade decai em 3 (três) anos. 

B) A revogação é um ato discricionário. 

C) A revogação é uma obrigação da Administração Pública quando verificado vício de ilegalidade 

no ato administrativo. 

D) A anulação por vício de ilegalidade não pode ser promovida pelo Poder Judiciário. 
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25. No tocante aos contratos administrativos, a Administração Pública goza de diversos privilégios, 

também conhecidos como cláusulas exorbitantes, que caso existentes em contratos entre 

particulares seriam considerados ilícitos. Dentre estas cláusulas, segundo a Lei 8.666/73, é possível 

afirmar que: 

A) A encampação é a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento por parte do contratado. 

B) A caducidade é a rescisão unilateral do contrato por interesse público. 

C) A Administração Pública não pode alterar unilateralmente o contrato, ainda que dentro dos 

limites legais. 

D) As cláusulas exorbitantes independem de previsão expressa no contrato. 

 

26. Segundo o regime jurídico contratual administrativo, segundo as diretrizes da Lei 8.666/73, é 

correto o que se afirma em: 

A) É vedado o contrato com prazo de vigência determinado.  

B) É vedada toda e qualquer prorrogação dos contratos administrativos.  

C) Para manter o equilíbrio financeiro do contrato, o contratado tem direito subjetivo ao pagamento 

de correção monetária, reajuste de preços e, eventualmente, de recomposição/revisão do contrato. 

D) É vedada toda e qualquer forma de subcontratação por parte do contratado. 

 

27. São casos de inexigibilidade de licitação o que se afirma a seguir, exceto: 

A) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. 

B) Para a contratação de serviços técnicos enumerados na própria lei, de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória especialização. 

C) Para a contratação de serviços técnicos de publicidade e divulgação. 

D) Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

28. Ocorre o crime de excesso de exação quando o funcionário público: 

A) Exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

B) Solicita ou recebe, 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. 

C) Apropria-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 

particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 
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D) Exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, 

emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. 

 

29. Dentre os crimes praticados por particular contra a administração pública, julgue os itens a 

seguir: 

I. Ocorre tráfico de influência quando o agente solicita, exigi, cobra ou obtém, para si ou para 

outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário 

público no exercício da função. 

II. O crime de contrabando e descaminho tiveram seus núcleos penais separados pela Lei 13.008/14. 

Assim, descaminho ocorre quando o agente importar ou exportar mercadoria proibida, enquanto o 

descaminho quando o agente iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido 

pela entrada, saída ou consumo de mercadoria. 

III. Corrupção passiva é o ato de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, 

para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. 

IV. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para 

executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio caracteriza o crime de resistência. 

Dentre as situações criminosas mencionadas, estão corretos os itens: 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 

30. O prazo de prescrição das ações de ressarcimento ao erário, no âmbito dos atos de improbidade 

administrativa, nos ditames da Constituição, Lei 8.429/92 e recente julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal, é de: 

A) 5 anos. 

B) 3 anos. 

C) 10 anos. 

D) Imprescritível. 

 

31. Acerca da ação de improbidade administrativa, a afirmativa que se encontra em consonância 

com a Lei respectiva é: 

A) As disposições da Lei 8.429/92 não se aplicam aos que tenham concorrido ou induzido à prática 

do ato, caso não sejam agentes públicos. 



Concurso Público - Câmara Municipal de Vereadores de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2018 

12 

Prova Auxiliar Administrativo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) Os que exercem de maneira transitória ou sem remuneração não são considerados agente público 

para os efeitos da Lei 8.429/92. 

C) A aplicação das penalidades da lei independe da aprovação ou da rejeição das contas pelo órgão 

de controle interino ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. 

D) A Ação de Improbidade Administrativa tem caráter criminal. 

 

32. Dentre os princípios administrativos constitucionais, é incorreto o item: 

A) A publicidade indica a transparência da atividade administrativa, como forma de controle social, 

podendo ser restringida em casos de segurança nacional. 

B) A vedação de atribuição de nome de pessoas vivas a ruas se dá em respeito ao princípio da 

impessoalidade. 

C) São considerados princípios constitucionais magnos a supremacia do interesse público e a 

indisponibilidade do poder público.  

D) O nepotismo é uma forma de consagrar o princípio da legalidade. 

 

33. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, dentre outros: 

A) A dignidade da pessoa humana. 

B) A autodeterminação dos povos. 

C) A concessão de asilo político. 

D) Garantir o desenvolvimento nacional. 

 

34. Acerca dos direitos fundamentais, é correto afirmar: 

A) Os direitos e garantias expressos na Constituição excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte. 

B) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

C) O Brasil, dada sua soberania nacional, não está submetido à jurisdição do Tribunal Penal 

Internacional. 

D) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em único 

turno do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos dos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. 
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35. Sobre os direitos políticos, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece 

diretrizes de condições de elegibilidade. Dentre elas, julgue os itens a seguir, considerando (V) para 

verdadeiro e (F) para falso: 

(    ) Os estrangeiros que forem naturalizados brasileiros, estão obrigados ao voto. 

(  ) Para concorrerem a outros cargos, os membros do Poder Legislativo devem renunciar aos 

respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. 

(    ) Quem não pode votar, também não pode ser eleito. 

(  ) Lei complementar pode estabelecer outras formas de inelegibilidade e os prazos de sua 

cassação. 

(   ) A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça. 

Assim, a alternativa que encontra o julgamento dos itens corretamente é: 

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

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

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

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

 

36. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

Sobre os entes federados e a respectiva organização administrativa, está correto o que se afirma em: 

A) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 

estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta 

prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos 

de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Respectiva lei federal ainda 

não aprovada, motivo pelo qual não pode ser cogitada a divisão do Município de Maravilha, por 

exemplo. 

B) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 30 

dias, e aprovada por maioria relativa dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual. 

C) Segundo as diretrizes da Constituição Federal e do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores, o Município de Maravilha pode ter, no máximo, 9 (nove) vereadores. 

D) É possível ocorrer segundo turno nas eleições municipais de Maravilha. 
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37. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de 

bairros, nos termos da Constituição Federal, depende de manifestação de:  

A) Pelo menos 5% da população. 

B) Pelo menos 1% da população. 

C) Pelo menos 5% do eleitorado. 

D) Pelo menos 1% do eleitorado. 

 

38. A medida provisória perde a eficácia se não for convertida em lei no prazo de: 

A) 45 (quarenta e cinco) dias, vedada a prorrogação. 

B) 60 (sessenta) dias, permitida uma prorrogação por igual período. 

C) 30 (trinta) dias, vedada a prorrogação. 

D) 90 (noventa) dias, permitida uma prorrogação por igual período. 

 

39. O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA) são de iniciativa do: 

A) Poder Legislativo. 

B) Poder Executivo. 

C) Poder Judiciário. 

D) Poder Legislativo e Executivo, concorrentemente.  

 

40. Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Maravilha, relativamente 

à sessão legislativa, é correto afirmar que: 

A) A legislatura, com duração de 4 (quatro) anos, é formada de 4 (quatro) sessões legislativas, 

sendo que cada uma compreende 1 (um) ano de trabalho dos vereadores. 

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

dezembro, quando serão reduzidas à metade, com duração de até 1 (uma) hora. 

C) A Câmara Municipal reunir-se-á, em sua sede, anualmente, de 01 de janeiro a 30 de junho, e 01 

de agosto a 31 de dezembro. 

D) 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. 

 

 

 


