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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: 

 



Concurso Público - Câmara Municipal de Vereadores de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2018 

8 

Prova Advogado 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

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. Sobre o inquérito policial, de acordo com o Código de Processo Penal e suas alterações, analise 

as afirmativas abaixo: 

I. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 

circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. A competência 

definida neste artigo excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a 

mesma função. 

II. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da 

autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver 

qualidade para representá-lo. 

III. O Ministério Público poderá, independente de qualquer situação, requerer a devolução do 

inquérito à autoridade policial. 

IV. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito, ainda que não ordenado pela 

autoridade judiciária.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as afirmativas estão incorretas.  

B) Todas as afirmativas estão corretas.  

C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  

D) Apenas a afirmativa II está correta. 
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22. A respeito das penas, de acordo com o Código Penal e suas atualizações, analise as afirmativas 

abaixo: 

I. As penas serão apenas de multa e restritivas de direito. 

II. As penas restritivas de direito poderão ser de prestação pecuniária, perda de bens e valores, 

prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos ou 

limitação de fim de semana. 

III. A reincidência é a única circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou 

qualifica o crime.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas a afirmativa I está incorreta. 

B) As afirmativas I e III estão corretas.  

C) Apenas a afirmativa II está correta.  

D) Todas as afirmativas estão incorretas.  

 

23. Sobre o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Maravilha e suas atualizações, em 

especial sobre a Mesa Diretora, assinale a alternativa incorreta: 

A) A Mesa Diretora é o órgão diretivo máximo da Câmara Municipal, cabendo-lhe a direção dos 

trabalhos legislativos e dos serviços administrativos. 

B) A Mesa Diretora será composta de 2 (dois) vereadores, sendo um Presidente e um Vice-

Presidente. 

C) Verificando-se a ausência dos membros da Mesa e de seus substitutos regimentais, presente, no 

entanto, número legal de Vereadores, assumirá a Presidência o Vereador mais idoso que escolherá 

um Secretário, dentre os demais vereadores. 

D) Mantendo-se a situação de ausência dos membros da Mesa Diretora, por 3 (três) reuniões 

ordinárias consecutivas, sem motivo justificado e aceito pelo Plenário, ficam vagos os cargos, 

devendo o Presidente interino convocar eleição da Mesa Diretora na forma regimental. 

 

24. José, funcionário público municipal, foi investigado pela suposta prática do crime de corrupção 

passiva. Findo o Inquérito policial, a autoridade policial verificou que não houve crime. Neste caso, 

a autoridade policial deverá: 

A) Mandar arquivar os autos de inquérito.  

B) Encaminhar o inquérito ao superior hierárquico, propondo seu arquivamento.  

C) Encaminhar os autos ao Ministério Público para arquivamento.  

D) Relatar o fato, sugerindo o arquivamento do inquérito, e encaminhá-lo ao juízo.  
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25. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de 

emprego, na qual empregado e empregador firmam as condições do negócio jurídico então 

entabulado. Assinale a alternativa correta: 

A) Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de 

experiência prévia por tempo superior a 90 dias no mesmo tipo de atividade. 

B) As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas 

em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que 

lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 

C) Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com 

subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de 

inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do 

empregado e do empregador, sem qualquer exceção. 

D) Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, existe vínculo empregatício 

entre ela e seus associados, e entre estes e os tomadores de serviços daquela.  

 

26. As ações na Justiça do Trabalho podem ser classificadas quanto ao número de autores em: a) 

individuais, em que há um único autor no polo ativo, e plúrimas, em que existem vários autores no 

polo ativo da ação; e b) coletivas, como nos dissídios coletivos, que beneficiam um número 

indeterminado de pessoas. Sobre essas ações é correto: 

A) É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha 

conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o proponente. O preposto precisa ser 

empregado da parte reclamada e ter conhecimento dos fatos. 

B) Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas, ainda que 

beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu 

por motivo legalmente justificável. 

C) Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de quinze dias a contar da 

notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o 

procedimento estabelecido neste artigo. 

D) A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das 

associações sindicais, podendo ser instaurada mediante representação escrita ao Presidente do 

Tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da 

Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Quando não houver 

sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser 
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instaurada pelas confederações correspondentes e, na falta destas, pelas federações respectivas, no 

âmbito de sua representação. 

 

27. O Código Tributário Nacional traz causas de suspensão, extinção e exclusão do crédito 

tributário. Assim, analise: 

I. Anistia. 

II. Isenção. 

III. Imunidade. 

IV. Pagamento. 

V. Depósito do seu montante integral. 

De acordo com as assertivas acima, são causas de exclusão do crédito tributário as previstas nas 

assertivas:  

A) I, II e V. 

B) II, III e IV.  

C) II e III. 

D) I e II. 

 

28. Deve obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, exceto o imposto sobre: 

A) Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no Art. 155, II, definidos em lei 

complementar.  

B) Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 

a sua aquisição. 

C) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

D) Renda e proventos de qualquer natureza. 

 

29. Considerando as regras do Código de Processo Civil Brasileiro, assinale a alternativa correta:  

A) O pedido deve ser certo, compreendendo no principal, os juros legais, a correção monetária e a 

multa.  

B) É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde que 

entre eles haja conexão.  

C) A petição inicial deverá indicar expressamente o requerimento para a citação do réu. 

D) Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retratar-se. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. 
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30. O Código de Processo Civil Brasileiro, estabelece que incumbe ao réu alegar, na contestação, 

toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor 

e especificando as provas que pretende produzir, em atendimento ao Princípio:  

A) Da Celeridade.  

B) Da Eventualidade.  

C) Da Oralidade. 

D) Da Razoabilidade. 

 

31. De acordo com o Código Civil Brasileiro é correto afirmar que:  

I. O contrato de compra e venda produz apenas efeitos obrigacionais. Disso resulta que, para a 

transferência de propriedade do objeto adquirido é necessária a tradição, se o bem for móvel, ou o 

registro, em caso de imóvel.   

II. Feito o contrato de compra e venda, até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por 

conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador. 

III. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o 

evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele 

informado, não o assumiu.  

IV. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.  

A) São corretas apenas as proposições I, III e IV.  

B) São corretas apenas as proposições II, III.  

C) São corretas apenas as proposições I, II, III. 

D) Todas as proposições estão corretas. 

 

32. Quanto à responsabilidade civil extracontratual do Estado, assinale a alternativa correta: 

A) Caso o serviço público seja prestado por uma concessionária, pessoa jurídica de direito privado, 

haverá responsabilidade solidária por parte do poder concedente que a tenha contratado.  

B) O prazo prescricional para a vítima de danos causados por órgãos da administração pública é de 

três (3) anos contados da data do fato. 

C) Há responsabilidade subsidiária do poder concedente, em situações em que o concessionário não 

possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa.  

D) Quando atua e causa danos aos administrados, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e 

fundada na teoria do risco integral, pelo qual, não se admitem excludentes do dever de reparar o 

dano. 
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33. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Maravilha (SC), compete à mesa diretora da 

Câmara de Vereadores: 

A) Sancionar as Emendas à Lei Orgânica Municipal. 

B) Apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais, 

através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias do Município. 

C) Representar, junto ao Executivo sobre necessidades de economia interna. 

D) Convocar os Secretários Municipais ou Diretores equivalentes, para prestar informações sobre 

assuntos inerentes as suas atribuições. 

 

34. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Maravilha (SC), verificando-se a vacância do 

cargo de Prefeito e inexistindo o Vice-Prefeito, deverá ser observado o seguinte:  

A) Ocorrendo a vacância nos dois últimos anos do mandado, deverá ser convocada eleição indireta 

para que o eleito cumpra o restante do mandado. 

B) Ocorrendo a vacância nos dois primeiros anos do mandado convocar-se-á eleição direta no prazo 

de 30 dias para que o eleito cumpra o restante do mandado. 

C) Ocorrendo vacância no último ano do mandato, dar-se-á eleição indireta para que o eleito 

cumpra o restante do mandato. 

D) Ocorrendo a vacância do último ano do mandato, assumirá o Presidente da Câmara que 

completará o período. 

 

35. Em relação à repartição de competências adotadas pela Constituição Federal de 1988, pode-se 

afirmar que: 

A) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o 

meio ambiente. 

B) A Competência para legislar sobre proteção ao meio ambiente é privativa da União. 

C) Os Municípios não podem suplementar a legislação federal sobre proteção ao meio ambiente. 

D) É competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios legislar 

sobre proteção ao meio ambiente. 

 

36. Nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a alienação de bens da Administração 

Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de 

avaliação, dispensada a licitação, dentre outros, nos seguintes casos, exceto:  

A) Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua 

oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. 
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B) Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração 

Pública, em virtude de suas finalidades. 

C) Permuta, permitida entre órgãos ou entidades da Administração Pública ou entre órgãos ou 

entidades da Administração Pública e entidades privadas. 

D) Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, 

sem utilização previsível por quem deles dispõe. 

 

37. Segundo o texto constitucional e o entendimento jurisprudencial do STF, especialmente no 

tocante as normas sobre a administração pública previstas no seu artigo 37, a prescrição das ações 

fundadas na prática de atos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa, pode-se afirmar que:  

A) A Imprescritibilidade das ações fundadas na prática de atos tipificados na Lei de Improbidade 

Administrativa não será aplicada nos casos de crimes culposos. 

B) Deve-se analisar, no caso concreto, se ficou comprovado o ato de improbidade, na modalidade 

dolosa, para, só então e apenas, decidir sobre o pedido de ressarcimento, o qual terá o prazo de 5 

(cinco) anos. 

C) A imprescritibilidade da ação de ressarcimento se restringe às hipóteses de atos de improbidade 

dolosa, ou seja, que impliquem enriquecimento ilícito, favorecimento ilícito de terceiros ou dano 

intencional à Administração Pública. 

D) São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso 

tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 

 

38. Segundo a Constituição Federal, a intervenção do Estado em seus Municípios, poderá acontecer 

nos seguintes casos: 

A) Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. 

B) Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei. 

C) Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e 

desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

D) O Supremo Tribunal Federal der provimento a representação para assegurar a observância de 

princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de 

decisão judicial. 
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39. Em relação às prerrogativas dos Vereadores, previstas na Constituiçao Federal, pode-se afirmar 

que:  

A) Possuem foro por prerrogativa de função por opiniões, palavras e votos somente se proferidas na 

circunscrição do Município. 

B) Possuem imunidade material por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na 

circunscrição do Município. 

C) Possuem imunidade formal, somente podendo ser presos se houver autorização da Câmara de 

Vereadores e desde que tenham cometido o ato durante e em razão do mandato. 

D) Não possuem nem imunidade formal nem imunidade material, somente possuem imunidade 

penal relativa. 

 

40. Em razão da competência municipal, prevista na Constituição Federal, para legislar sobre 

assuntos de interesse local é possível ao município: 

A) Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos bancários. 

B) Disciplinar o estabelecimento de empresas de atividades econômicas, fixando inclusive 

distâncias mínimas entre estabelecimentos. 

C) Legislar, com exclusividade, o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 

do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

D) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 

fiscalizadora federal e estadual. 

 

 


