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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Leia com atenção o texto para responder às 
questões 01 e 02: 
 

O Brasil obteve uma melhora constante nos 
indicadores de saúde  nas últimas décadas. A 
mortalidade infantil foi reduzida em 70%.Trata-se  
do efeito positivo dos investimentos  no 
atendimento básico e também saneamento. A 
análise mais detalhada dos indicadores, contudo, 
revela  uma discrepância acentuada entre as 
regiões. A expectativa de vida ao nascer no Sul 
supera 75 anos, enquanto no Nordeste é de 71 
anos, não muito melhor do que na Bolívia ou na 
Coreia  do Norte. Uma das  razões para tamanha 
divergência  é a presença  mais acentuada de 
doenças infectocontagiosas no Norte e no 
Nordeste, em decorrência da falta de 
saneamento básico. 
                            (Revista Veja . 22/10/2014 p.62) 

 
01) O texto tem por finalidade: 
 
(A)  instruir.  
(B)  informar. 
(C)  discutir.  
(D)  explicar. 
(E)  questionar. 
 
02) Com base no texto só não se pode afirmar 
que: 
 
(A)  No Brasil houve  um decréscimo na taxa de 
mortalidade infantil. 
(B)  A expectativa de vida no Brasil é maior no 
Sul que no Nordeste. 
(C) Presença de doenças infectocontagiosas 
causa queda no índice de expectativa de vida no 
Norte e Nordeste do país. 
(D)  A expectativa de vida no Norte e Nordeste 
brasileiros é menor que na Bolívia. 
(E)  Existe falta de saneamento básico no Norte 
e Nordeste. 
 
03) No trecho: “Ora, parece haver um certo 
consenso entre os analistas a respeito da 
confluência da humanidade para aquilo que vem 
sendo qualificado de forma genérica como 
economia ou sociedade do conhecimento. Isso 
significa um salto de qualidade em relação ao 
modo de produção hegemônico atualmente 
existente, onde a produção física de bens e 
materiais ainda exerce o maior peso na maior 
parte dos países.”, as palavras em destaque 
são, respectivamente:  
 
(A) Substantivo, advérbio e pronome. 
(B) Pronome, advérbio e substantivo. 

(C) Pronome, substantivo e advérbio.  
(D) Substantivo, pronome e advérbio. 
(E) Advérbio, substantivo e pronome. 
 
04) No enunciado: “O processo histórico de 
desenvolvimento das forças produtivas sempre 
foi pautado pelo aprofundamento das relações 
do homem com a natureza...”, é CORRETO 
afirmar que existe(m): 
 
(A) Uma oração. 
(B) Duas orações. 
(C) Três orações. 
(D) Quatro orações.  
(E) Nenhuma oração. 
 
05) Sobre o enunciado: “A educação é o 
fundamento da construção de qualquer tipo de 
projeto de país.”, é CORRETO afirmar que:  
 
(A) É um período composto. 
(B) É um período simples. 
(C) É uma frase sem sentido. 
(D) É uma frase sem verbo.  
(E) É uma oração sem sujeito. 
 
06) Leia a seguinte frase: 
 
“Diga ______ Sua Excelência que não tenho 
nada _____ acrescentar _______ palavras que já 
disse.” 
 
Marque a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas, de acordo com a 
norma culta:  
 
(A) à – a – às. 
(B) a – a – às. 
(C) à – à – as. 
(D) a – à – as. 
(E) à – a – as. 
 
07) Elisa possuía a quantia de R$ 240,00. Se ela 

gastou  na compra de frutas e na doceria ¼ do 

restante, pergunta-se: com quanto Elisa ainda 
ficou? 
 
(A) R$ 58,00. 
(B) R$ 75,00. 
(C) R$ 144,00. 
(D) R$ 198,00. 
(E) R$ 205,00. 
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08) Observe a sequência das figuras abaixo. 
Quantos pontos terá a sexta figura? 
 

 
 
(A)  30. 
(B)  35. 
(C)  40. 
(D)  42. 
(E)  44. 
 

09) Uma equipe de basquetebol venceu  das 

partidas que ela disputou em um torneio. Qual é 
a quantidade, em %, das partidas que essa 
equipe venceu? 
 
(A) 35%. 
(B) 50%. 
(C) 65%. 
(D) 75%. 
(E) 80%. 
 
10) A quantidade 120% pode ser escrita na 
forma de uma fração. Dê a forma irredutível 
dessa fração: 
 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

(E) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11) De acordo com os dados informados pelo 
Conselho Nacional de Justiça, em comparação 
ao ano de 2.010, atualmente o número de 
crianças brasileiras adotadas por casais 
estrangeiros: 
 
(A) Aumentou em mais de 60%. 
(B) Caiu pela metade. 
(C) Diminuiu em mais de 60%. 
(D) Dobrou. 

(E) Manteve-se estável. 
 
12) No início deste mês o aplicativo de troca de 
mensagens denominado WhatsApp foi 
bloqueado atendendo a determinação judicial. 
Esta decisão foi tomada pelo Juiz de que 
Comarca abaixo? 
 
(A) Lagarto – SE. 
(B) Marimbondo – AL. 
(C) Patos – PB. 
(D) Pavão – MG. 
(E) Raposa – MA. 
 
13) O Ministério da Justiça instituiu no início 
deste mês a Política Nacional de Alternativas 
Penais, com o objetivo de reduzir o número de 
presos no país por meio da aplicação de 
punições que substituam a privação da 
liberdade. São eixos norteadores desta política, 
EXCETO: 
 
(A) Ampliação e qualificação da rede de 
serviços de acompanhamento das alternativas 
penais. 
(B) Enfrentamento à cultura de encarceramento. 
(C) Fomento ao controle e à participação social 
nos processos de formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação da política de 
alternativas penais. 
(D) Promoção de desencarceramento e da 
intervenção policial máxima. 
(E) Qualificação da gestão da informação. 
 
14) O que foi criado em 09/12/1.885? 
 
(A) A Comarca de Piraquara. 
(B) A Freguesia de Bom Jesus de Piraquara. 
(C) A Vila de Deodoro. 
(D) O Distrito de Deodoro. 
(E) O Município de Piraquara. 
 
15) Acerca da fiscalização orçamentária e 
financeira, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) A fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial dos entes 
públicos, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, é exercida pelo Poder 
Legislativo, mediante controle externo, e pelo 
sistema de controle interno de cada Poder.  
(B) A prestação de contas do prefeito ao Poder 
Legislativo é obrigatória e relevante, por ser 
ferramenta necessária ao sistema de freios e 
contrapesos e por decorrência da necessária 



4 

 

transparência na gestão da coisa pública.  
(C) Os Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno.  
(D) Qualquer cidadão, partido político, 
associação ou sindicato é parte legítima para, na 
forma da lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 
(E)  A legitimidade para cobrar os créditos 
referentes a multas aplicadas por Tribunal de 
Contas é do Ministério Público, face ao interesse 
público que envolve a questão. 
 
16) Sobre o Estatuto dos Servidores Municipais 
de Piraquara, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Os ocupantes de cargo em comissão não 
são considerados estatutários.  
(B) Os cargos públicos é o conjunto de 
atribuições de natureza gerencial que se destinam 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.   
(C) As atribuições, responsabilidades, 
competências e habilidades requeridas para o 
exercício dos cargos em comissão e das funções 
públicas serão definidas apenas por meio de lei. 
(D)  Em caso de falecimento, ausência ou 
desaparecimento do servidor, fica obstada a revisão 
do processo disciplinar. 
(E)  Os prazos previstos no Estatuto serão 
contados em dias corridos, excluindo-se o dia do 
começo e incluindo-se o do vencimento, ficando 
prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o 
prazo vencido em dia em que não haja expediente. 
  
17) Sobre a disciplina dos recursos no Código 
de Processo Civil, considere as seguintes 
assertivas: 
 
I - O julgamento dos recursos repetitivos ou de 
incidente de resolução de demandas repetitivas 
não obedece à ordem cronológica de conclusão 
para proferir sentença ou acórdão. 
II - São devidos honorários nos recursos 
interpostos, cumulativamente àqueles fixados 
na sentença. 
III - A intervenção do Amicus Curiae permite a 
interposição de recursos. 
IV - O julgamento de casos repetitivos tem por 
objeto questão de direito material ou 
processual. 
 
(A)  Estão incorretas as afirmativas I e IV. 
(B) Estão corretas as afirmativas I e III.  
(C) Estão incorretas todas as afirmativas.  
(D)  Estão corretas todas as afirmativas. 

(E) Está incorreta apenas a afirmativa III. 
 
18) Os Poderes Administrativos são inerentes à 
Administração Pública e possuem caráter 
instrumental, sendo essenciais para que a 
Administração possa atingir o interesse público. 
Diante disso, considere as seguintes assertivas: 
 
I - No exercício do poder disciplinar, aa 
administração pública, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. 
II - Por meio do poder regulamentar, os chefes 
do Poder Executivo têm competência privativa 
para editar decretos para a fiel execução de leis, 
nos termos do art. 84, IV da Constituição 
Federal. 
III - A autoexecutoriedade inclui-se entre os 
poderes da administração. 
 
(A)  Todas estão corretas. 
(B)  Nenhuma afirmativa está correta. 
(C)  As afirmativas I e II estão corretas. 
(D)  As afirmativas II e III estão corretas. 
(E)  Somente a afirmativa II está correta. 
 
19) Sobre os crimes previstos na Lei 8.666/93, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A)  A conduta de "Admitir à licitação ou celebrar 
contrato com empresa ou profissional declarado 
inidôneo" é infração de menor potencial ofensivo. 
(B)  Os crimes definidos nessa Lei são todos de 
ação penal pública incondicionada. 
(C)  Qualquer cidadão poderá provocar, para os 
efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, 
fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o 
fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em 
que se deu a ocorrência. 
(D)  A conduta de "Impedir, perturbar ou fraudar 
a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório" é infração de menor potencial ofensivo. 
(E) Nenhum dos crimes previstos nessa lei 
prevê pena de reclusão.  
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20) Assinale a alternativa correta: 
 
(A)  As pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado prestadoras de serviços públicos 
possuem responsabilidade objetiva pelos danos 
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável, cuja responsabilidade é subjetiva. 
(B)  A pessoas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos não responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros. 
(C)  As pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, sem direito de 
regresso. 
(D)  Caracterizado o nexo de causalidade entre a 
ação e o dano, a responsabilidade civil das pessoas 
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços 
públicos é objetiva somente em relação a usuários 
do serviço. Por sua vez, no que tange aos não 
usuários, há responsabilidade subjetiva. 
(E)  As pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável somente 
nos casos de dolo. 
  
21) Acerca da repartição de competências na 
Constituição Federal, assinale a assertiva 
correta: 
 
(A)  Compete privativamente à União legislar 
sobre o trânsito de forças estrangeiras pelo território 
nacional. 
(B)  Compete privativamente União instituir 
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos. 
(C)  Compete privativamente os Estados legislar 
sobre procedimentos em matéria processual. 
(D)  A competência da União para legislar sobre 
normas gerais exclui a competência suplementar 
dos Estados. 
(E)  É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
legislar sobre águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão. 
 
22) Acerca dos Direitos e Garantias 
Fundamentais previstos na Constituição 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) É livre a criação, fusão, incorporação e 

extinção de partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da 
pessoa humana e observados, dentre outros 
preceitos, a proibição de recebimento de recursos 
financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou 
de subordinação a estes.  
(B)  Na vigência do estado de sítio, poderão ser 
restritos os direitos à inviolabilidade da 
correspondência, ao sigilo das comunicações, à 
prestação de informações e à liberdade de 
imprensa, radiodifusão e televisão, dentre outros. 
(C) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios instituir tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, permitida porém a distinção 
em razão de ocupação profissional ou função por 
eles exercida.  
(D)  Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
(E) A manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto na Constituição. 
 
23) Sobre as normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal, considere as seguintes afirmativas: 
 
I - A lei de diretrizes orçamentárias 
compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as 
despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, orientará a elaboração da lei 
orçamentária anual, disporá sobre as alterações 
na legislação tributária e estabelecerá a política 
de aplicação das agências financeiras oficiais 
de fomento. 
II - A lei de diretrizes orçamentárias disporá 
sobre normas relativas ao controle de custos e 
à avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos. 
III - O projeto de lei orçamentária anual deve ser 
elaborado de forma compatível com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Nenhuma afirmativa está correta.  
(C) Estão corretas as afirmativas I e II.  
(D)  Estão corretas as afirmativas I e III. 
(E) Estão corretas as afirmativas II e III. 
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24) Segundo a literalidade do art. 5º da 
Constituição Federal, associe os itens a seguir e 
assinale a alternativa correta: 
 
a) Direito de Petição. 
b) Ação Popular. 
c) Mandado de Segurança. 
d) Habeas Data. 
 
I - Proteger direito líquido e certo, não amparado 
por outro remédio constitucional. 
II - Obter certidões para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse 
pessoal. 
III - Anular ato lesivo ao patrimônio público ou 
de entidade de que o Estado participe, à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente e 
ao patrimônio histórico e cultural. 
 
(A)  a-I, b-II e c-III. 
(B) a-II, b-III e d-I. 
(C)  b-II, c-I e d-III. 
(D)  a-II, b-III e c-I. 
(E)  b-III, c-I e d-II. 
 
25) Assinale a alternativa INCORRETA, tendo em 
conta o disposto no Código de Processo Civil: 
 
(A) A execução fiscal será proposta no foro de 
domicílio do réu, no de sua residência ou no do 
lugar onde for encontrado.  
(B) Não há conexão entre a execução de título 
extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 
mesmo ato jurídico.  
(C)  A sentença arbitral é titulo executivo judicial. 
(D)  Na execução fundada em título extrajudicial, 
a Fazenda Pública será citada para opor embargos 
em 30 (trinta) dias. 
(E) Suspensa a execução, não serão praticados 
atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo 
no caso de arguição de impedimento ou de 
suspeição, ordenar providências urgentes. 
 
26) Sobre a Exibição de Documento ou Coisa, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
I - A parte e o terceiro se escusam de exibir, em 
juízo, o documento ou a coisa se sua 
publicidade redundar em desonra à parte ou ao 
terceiro, bem como a seus parentes 
consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou 
lhes representar perigo de ação penal. 
II - Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a 
posse do documento ou da coisa, o juiz 
designará audiência especial, tomando-lhe o 
depoimento, bem como o das partes e, se 

necessário, o de testemunhas, e em seguida 
proferirá decisão. 
III - Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou 
a posse do documento ou da coisa, o juiz 
designará audiência especial, tomando-lhe o 
depoimento, bem como o das partes e, se 
necessário, o de testemunhas, e em seguida 
proferirá decisão. 
 
(A) Nenhuma das afirmativas está correta. 
(B)  Todas as afirmativas estão corretas. 
(C)  Estão corretas as afirmativas I e II. 
(D)  Estão corretas as afirmativas I e III. 
(E)  Estão corretas as afirmativas II e III. 
 
27) Acerca do controle de constitucionalidade 
de leis e atos normativos, assinale a alternativa 
INCORRETA, tendo em conta o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal: 
 
(A)  O Poder Judiciário não pode obrigar a 
administração a manter quantidade mínima de 
medicamento em estoque, porque determinar o 
modo como uma política pública deve ser 
executada viola o Princípio da Separação de 
poderes.  
(B) Em situações excepcionais, o Poder 
Judiciário pode determinar que a administração 
adote medidas assecuratórias de direitos 
reconhecidos na Constituição Federal como 
essenciais, tais como viabilizar o acesso de pessoa 
com deficiência em prédios públicos.  
(C)  Presente quadro de violação massiva e 
persistente de direitos fundamentais, decorrente de 
falhas estruturais e falência de políticas públicas e 
cuja modificação depende de medidas abrangentes 
de natureza normativa, administrativa e 
orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional 
ser caracterizado como “estado de coisas 
inconstitucional”, o que legitima a intervenção do 
Poder Judiciário. 
(D) Não se justifica decreto de intervenção por 
não pagamento de precatório judicial, quando o fato 
não se deva a omissão voluntária e intencional do 
ente federado, mas a insuficiência temporária de 
recursos financeiros. 
(E)  No caso de reversão jurisprudencial (reação 
legislativa) proposta por meio de emenda 
constitucional, a invalidação somente ocorrerá nas 
restritas hipóteses de violação aos limites previstos 
no art. 60 da Constituição Federal. no caso de 
reversão jurisprudencial proposta por lei ordinária, 
caberá ao legislador o ônus de demonstrar, 
argumentativamente, que a correção do precedente 
se afigura legítima. 
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28) Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A)  A existência da pessoa natural termina com 
a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, 
nos casos em que a lei autoriza a abertura de 
sucessão definitiva. 
(B)  Cessará, para os menores, a incapacidade, 
pela concessão dos pais, ou de um deles na falta 
do outro, mediante instrumento público, 
independentemente de homologação judicial, ou 
por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor 
tiver dezesseis anos completos. 
(C)  A personalidade civil da pessoa começa do 
nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde 
a concepção, os direitos do nascituro. 
(D)  São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil os que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para a prática desses 
atos. 
(E)  São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil apenas os 
menores de 16 (dezesseis) anos. 
 
29) Acerca da Lei Orgânica do Município de 
Piraquara, assinale a alternativa correta: 
 
(A)  O Município apoiará e estimulará o 
desenvolvimento de programas voltados para o 
esclarecimento sobre o malefício das substâncias 
capazes de gerar dependência ao organismo 
humano, assim como a implantação de instituições 
desatinadas recuperação de viciados em drogas. 
(B)  Não há previsão nesse diploma sobre a 
criação da Guarda Municipal. 
(C)  O Município manterá seu sistema de ensino 
em colaboração com a União e o Estado, atuando 
preferencialmente no ensino superior. 
(D)  A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito 
e dos Vereadores será fixada pelo poder Executivo, 
em cada legislatura, para a subsequente. 
(E)  A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente 
de 15 de março a 30 de junho e de 1 de agosto à 
15 de dezembro. 
 
30) Considere as seguintes afirmativas, tendo 
em conta a Lei nº 8.987/95, que regula os 
contratos de concessão de serviço público: 
 
I - Serviço adequado é o que satisfaz as 
condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 
cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas. 
II - Toda concessão de serviço público, 
precedida ou não da execução de obra pública, 

será objeto de prévia licitação, nos termos da 
legislação própria e com observância dos 
princípios da legalidade, moralidade, 
publicidade, igualdade, do julgamento por 
critérios objetivos e da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
III - A cláusula que prevê o preço do serviço e os 
critérios e procedimentos para o reajuste e a 
revisão das tarifas é de inclusão obrigatória nos 
contratos em questão. 
 
Estão corretas: 
  
(A)  Somente as afirmativas I e II. 
(B)  Somente as afirmativas I e III. 
(C)  Somente as afirmativas II e III. 
(D)  Nenhuma das afirmativas. 
(E)  Todas as afirmativas. 
 


