
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

CONCURSO PÚBLICO
26/09/2010

INSTRUÇÕES

1. Confira abaixo: seu nome, número de inscrição e cargo correspondente à sua inscrição. Assine no local indicado.

2. Verifique se os dados impressos no Cartão-Resposta correspondem aos seus. Em caso de irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal.

3. Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros, 
apontamentos, relógios, aparelhos eletrônicos e, em especial, aparelhos celulares, os quais deverão ser desli
gados e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal. O não-cumprimento dessas exigências ocasionará a 
exclusão do candidato deste Processo Seletivo.

4. Aguarde o Fiscal autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a autorização, confira a paginação antes de 
iniciar a Prova.

5. Este Caderno de Prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com apenas 1 (uma) alternativa 
correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo correspondente à alternativa que julgar 
correta para cada questão.

6. No Cartão-Resposta, anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa em uma mesma questão; rasu- 
rar; preencher além dos limites do retângulo destinado a cada marcação. Não haverá substituição do Cartão- 
Resposta por erro de preenchimento.

7. Não são permitidas perguntas ao Fiscal sobre as questões da prova.

8. A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta.

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal.

10. Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente 
assinados.

U N iV ER S icU d E  

EsTAduAl dE Lo v Irína Ocopi
CoORdENAdoRi 
Processos SeLei

Transcreva abaixo as suas respostas, dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente esta parte.
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O gabarito oficial provisório estará disponível no endereço eletrônico 
www.cops.uel.br a partir das 17 horas do dia 27 de setembro de 2010.

http://www.cops.uel.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a charge e responda às questões 1 e 2.

BRASÍLIA

(Disponível em: http://www.blogdobauru.com.br/2009/08/conselho-de-etica-do-galinheiro.html. Acesso em: 14 jul. 2010)

Q  Essa charge representa, de forma bem humorada, situações em que
a) os políticos brasileiros são apropriados para os cargos.
b) o poder de julgar é posto nas mãos das pessoas erradas.
c) os deputados legislam de forma imparcial e independente.
d) os julgamentos são feitos pelas pessoas mais experientes.
e) a instituição de conselhos de ética em Brasília é aleatória.

Q  O humor da charge se deve predominantemente
a) à impossibilidade de haver conselhos de ética em galinheiros.
b) ao fato de as raposas estarem trajadas de terno como se fossem políticos.
c) à escolha das raposas para avaliar questões relativas às galinhas.
d) à invenção de um conselho de ética do galinheiro em Brasília.
e) ao fato de as galinhas terem necessidade de um conselho de ética.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 3 a 6.

Direito à segurança
Os direitos relativos à segurança coincidem, muitas vezes, com os que se referem à liberdade. Mas, 
para maior precisão, é possível, em certos casos, destacar um direito que pode ser imediatamente rela
cionado com a segurança dos indivíduos.
Num sentido amplo, pode-se dizer que a Constituição prevê a lei como o principal instrumento de segu
rança dos indivíduos. Por esse motivo são estabelecidas, no capítulo destinado aos direitos individuais, 
certas regras fundamentais que a própria lei comum deve obedecer. Como fica evidente, isso pressupõe 
o reconhecimento da Constituição como lei superior, que nem a lei nem as autoridades podem contra
riar.
Diz a Constituição que todos são iguais perante a lei. É claro que isso não assegura a igualdade de fato, 
pois na realidade essa afirmação constitucional não impede que alguns nasçam muito ricos e outros 
muito pobres, que uns tenham garantidas, desde o nascimento, todas as possibilidades de desenvol
vimento material, intelectual e espiritual, ao contrário de outros que nascem condenados a uma vida 
miserável. Não se pode ignorar, também, que as diferenças de riqueza material e de condição social 
acarretam a aplicação da lei de modo diferente para um e para outro.
De qualquer forma, a lei não pode estabelecer distinções, dando mais direitos ou obrigações a uns do 
que a outros, por motivo de sexo, raça, trabalho, religião ou convicção política. A lei que fizer discrimi
nação entre pessoas por algum desses motivos será inconstitucional. Esse é o chamado “princípio da 
igualdade jurídica”, que reduz a possibilidade de utilização da lei para o estabelecimento ou a garantia 
de discriminações sociais declaradas.
(DALLARI, D. de A. O que são direitos da pessoa. São Paulo: Brasiliense,1982, p.33-34.)
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0  Com base no texto, é correto afirmar:

I. A Constituição é soberana e deve ser reconhecida como lei superior.
II. A lei é o principal instrumento de segurança dos indivíduos.

III. A aplicação da lei é invariável nas sociedades modernas.
IV. Uma lei que estabelece distinções entre os homens é inconstitucional.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Q  Com base no texto, é correto afirmar:

I. Certas pessoas nascem fadadas a uma vida miserável.
II. Alguns nascem com maiores possibilidades de desenvolvimento.

III. Todos nascem em ambientes propícios a exercer suas potencialidades.
IV. Pobres ou ricos buscam legislar em causa própria.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

0  Com base no texto, é correto afirmar que o “princípio da igualdade jurídica”

I. estabelece que não pode haver distinção entre as pessoas na aplicação das leis.
II. assevera que é preciso ter prerrogativas para se estar amparado pela lei.

III. permite diminuir a possibilidade de má utilização da lei.
IV. assegura às pessoas com mais direitos terem maior acesso às leis.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

0  Considere o trecho: “Por esse motivo são estabelecidas, no capítulo destinado aos direitos individuais, certas 
regras fundamentais que a própria lei comum deve obedecer.”
Relendo o texto, é correto afirmar que:

I. “fundamentais” refere-se aos direitos individuais.
II. “Por esse motivo” remete ao período imediatamente anterior.

III. “estabelecidas” concorda com “regras”.
IV. “capítulo” refere-se à Constituição.
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Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 7 a 10.

TJ-PR derruba Lei Antiestrangeirismo

Curitiba - Por 18 votos a um, os desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJ-PR) declararam inconstitucional a chamada “Lei Antiestrangeirismo”. A lei tornava obrigatória a tra
dução de palavras em idiomas estrangeiros de todas as propagandas expostas no território paranaense.
O colegiado decidiu a favor da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ingressada pelo Sindicato das 
Empresas de Publicidade Externa do Paraná (Sepex-PR).

A lei previa multa de R$ 5 mil pelo descumprimento, com valor dobrado na reincidência. O projeto foi 
aprovado na Assembléia Legislativa com a votação de 27 deputados estaduais a favor e dez contra.
Logo que a lei foi sancionada, o Sindicato das Agências de Publicidade do Paraná (Sinapro) entrou com 
pedido de liminar para suspensão imediata dos efeitos da norma, acatado pela Justiça. A reunião do 
colegiado, na sexta-feira passada, julgou o mérito da ADI, o que encerra o trâmite do processo na esfera 
estadual. O acórdão da decisão deve ser publicado pelo relator em até dez dias.

O argumento utilizado pelo Sepex-PR e acatado pelos desembargadores é de que o Estado do Paraná 
não tem legitimidade para legislar acerca de matéria que envolva a língua portuguesa. Na opinião do 
presidente da entidade, “fica o alerta aos nossos representantes para, antes de fazer determinada lei, 
consultar as entidades do setor para que seja encontrada uma solução em conjunto”. Ele complementa 
afirmando que é difícil mensurar os “estragos” que a lei faria, caso entrasse em vigor, “no Estado que 
pretende sediar a Copa do Mundo e tem culturas vindas de várias partes do mundo”.

O Sepex-PR liderou o movimento de contestação, mas o presidente do sindicato afirma que teve o apoio 
de todas as entidades do setor de comunicação que se sentiram diretamente afetadas pela medida.
(Adaptado de: MENDES, M. R. Folha de Londrina, 22 jun. 2010. Política, p.6.)

Q  O texto caracteriza-se como
a) um projeto de lei.
b) uma crônica jurídica.
c) um editorial.
d) um artigo científico.
e) uma notícia.

[ ]  De acordo com o texto, é correto afirmar que os desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJ-PR) declararam inconstitucional a “Lei Antiestrangeirismo”, com base no argumento 
de que
a) para propor uma lei, é preciso consultar as entidades do setor para que seja encontrada uma solução em 

conjunto.
b) havia dificuldades em mensurar os “estragos” que a lei faria, caso entrasse em vigor.
c) o Estado pretende ser uma das sedes da próxima Copa do Mundo e a lei contradiz esta intenção.
d) o Estado do Paraná não tem legitimidade para legislar acerca de matéria que envolva a língua portu

guesa.
e) faltava o apoio de todas as entidades do setor de comunicação que se sentiram diretamente afetadas pela 

medida.

3 / 1 5



Q  O presidente do Sepex-PR afirmou ser difícil mensurar os “estragos” que a lei faria, caso entrasse em 
vigor, “no Estado que pretende sediar a Copa do Mundo e tem culturas vindas de várias partes do mundo”. 
Com base nesta afirmação, é correto afirmar que o autor

I. relaciona seus argumentos com a presença de estrangeiros no Paraná.
II. subentende que o multiculturalismo justifica o uso de estrangeirismos.

III. espera que haja maior compreensão entre os povos.
IV. considera a chamada “Lei Antiestrangeirismo” provinciana.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

m  Observe o trecho a seguir.

O colegiado decidiu a favor da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ingressada pelo Sindicato das 
Empresas de Publicidade Externa do Paraná (Sepex-PR).

A palavra sublinhada refere-se:
a) ao Sepex-PR.
b) à publicidade.
c) à Ação Direta de Inconstitucionalidade.
d) ao colegiado que a julgou.
e) aos profissionais de comunicação.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

[ Q  Considere as 3 proposições seguintes:
A =  ( p —> q) —> r 
B  =  (p V q) A v 

e
C  — {jp' A q) —► r  

É correto afirmar:
a) Se A é falsa, então B e C  são falsas.
b) Se C é falsa, então q é verdadeira.
c) Se B  é falsa, então A e C  são falsas.
d) Se C é falsa, então q é falsa.
e) Se C é falsa, então q e r  são falsas.

Assinale a alternativa correta:
a) p ^ > (p 'y  q)ê  uma tautologia.
b) p -> p' é uma tautologia.
c) p' —> pé  uma tautologia.
d) {p' A g') —> (p v g) é uma tautologia.
e) (p a  q) —> (p v q) é uma tautologia.

Para responder às questões 13 e 14, considere as seguintes informações preliminares.

Dados os conjuntos A  e B  podemos considerar 
sua interseção

=  e® G  B }

sua reunião ou união
A U B  =  { i : i £ A o u i £ B } 

e sua diferença
A  — B  =  { x : x Ç i A e x $ L  B }

Um universo para determinada situação é um conjunto U  que possui todos os elementos dos conjuntos 
em discussão. Nossa questão envolve três conjuntos A , B  e C  do universo U.  São conhecidas algumas 
informações sobre eles e a partir delas queremos novas informações. A situação mais geral que pode 
ocorrer é a do diagrama a seguir:
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Í H  Sobre a situação são conhecidas as seguintes informações:

i. U =  {  1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9}
ii. Os conjuntos A , B  e C  têm, cada um, quatro elementos.

iii. A n B n C  =  { 1}
iv. ( AU B)  — C  — {3 ,4 ,5 }
V. C  -  (A U B) = {7}

vi. 8 ^ 4 U B U C
vii. A n f l  =  { l , 5 }

viii. B  -  {A U C) = {4}
ix. (AL) C)  — B  = {2 ,3 ,7}

Assinale a alternativa correta:
a) Se 2 g A, então A =  { l ,  2,3,5} e, portanto, 4 g C por iv.
b) Se 6 g C, então, por v , 6 e ( 4 u  B), e, portanto, 6 g A ou 6 g B. Apenas uma destas é verdadeira, por vii. Não 

pode ser 6 g A, pois teríamos então 6 e ( AuC)  -  B, que não é verdade por ix. Assim, temos um absurdo, e
6 i C .

c) 2 g (A u C) por ix e, portanto, 2 g A ou 2 g C. Baseado em iv e v, concluímos que apenas uma destas 
proposições é verdadeira.

d) Se 9 g C, então (por v ) 9 e 4 u B e ,  portanto, 9 g A ou 9 g B.  Por vii, apenas uma destas afirmativas é 
verdadeira. Suponha que 9 e A é  verdadeira. Então, 9 e A u C  e 9  g B resultando e m 9 e ( 4 u C ) - B , o  
que não é verdade por ix. Resta, portanto, 9 g B.

e) C =  { 1,2,6,7}

EQ  A , B e C  são conjuntos no universo U =  { a ,b,c ,d , e ,/ } .  Sabemos que

i- A , B e C  têm, cada um, 3 elementos.
ii. f  £ A\ J B U C

iii. A n B  =  {c}
iv. II01íD {b, d}
V. C - ( A U B )  = 0 o conjunto vazio.

Assinale a alternativa correta:
a) O conjunto A u B l i C  tem 4 elementos.
b) A u  B U C =  {a,b,c}
C) A l í B  = A l í B U C
d) B =  (a, b, c}
e) C =  {a, b, c}

B I  Um estabelecimento comercial possui uma balança de dois pratos. Para pesar alguma mercadoria, pen
dura a mesma na extremidade A e, na outra, os pesos. Estabelecido o equilíbrio, somam-se os pesos para 
determinar quantos quilogramas tem a mercadoria. Os pesos disponíveis são de l  kg, 3 kg, 9 kg e 27 kg. 
Para pesar certas quantidades de mercadoria, são necessários alguns artifícios. Por exemplo, para sepa
rar 6 kg, devemos colocar no braço A a mercadoria a ser pesada e o peso de 3 kg, e, no lado B, o peso de 
9 kg. Para comunicar essa situação, vamos escrever M  +  3 =  9. Como outro exemplo, M  +  9 =  1 +  27 
explica como pesar 19 kg.
Nessas condições:
a) M  +  3 + 9 =  l  +  27 mostra como pesar 16 kg de mercadoria.
b) M  + 1 + 27 =  9 mostra como pesar 19 kg de mercadoria.
c) M  +  3 =  27 mostra como pesar 30 kg de mercadoria.
d) M  +  9 =  1 + 27 mostra como pesar 15 kg de mercadoria.
e) M  + 1 =  3 mostra como pesar 4 kg de mercadoria.
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CONHECIMENTOS GERAIS

m  Dentre as questões que ocupam espaço na agenda mundial de discussões, em órgãos oficiais e não 
oficiais, está a do desenvolvimento sustentável, conceito proposto na Comissão Mundial sobre Meio Am
biente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e encontrar meios de harmonizar dois 
objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.
Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, assinale a alternativa 
correta:
a) Este tipo de desenvolvimento, por depender do consumo crescente de energia e recursos naturais não renová

veis, leva ao esgotamento mais rápido dos recursos naturais dos quais a humanidade depende.
b) Como o desenvolvimento econômico é vital para os países mais pobres, o caminho para que atinjam a sus- 

tentabilidade é a adoção dos mesmos modelos de crescimento utilizados por nações do capitalismo avançado 
durante o século XX.

c) A sustentabilidade é um processo típico do desenvolvimento do capitalismo, pois para produzir mercadorias 
ele elimina os desperdícios causadores das crises ecológicas.

d) Apesar das boas intenções dos organismos internacionais, a sustentabilidade representa um perigo para o 
progresso social, pois reduziría a possibilidade de acesso ao consumo de produtos essenciais à humanidade.

e) A prática do desenvolvimento sustentável exige a adoção de medidas que conduzam à redução do uso 
de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem.

[ Q  Analise a charge a seguir:

E H U H E E m i

(Disponível em: <http://www.panoramablogmario.blogger.com.br/classe_mediaJuniao.jpg> Acesso em: 16 out. 2010.)

Com base na charge e nos conhecimentos sobre a atual classe média brasileira, é correto afirmar.

I. O crescimento da “nova classe média” brasileira tem sido favorecido pela extensão do crédito a am
plos setores da população, além da implementação de programas sociais por parte do atual governo 
federal.

II. Dentre os países emergentes, o Brasil constitui-se como caso particular de crescimento da classe 
média, tendência ausente em outras nações em desenvolvimento.

III. O crescimento da “nova classe média” brasileira manteve características tradicionais do país, como 
é o caso da desigualdade social, que continuou aumentando no transcurso da primeira década dos 
anos 2000.

IV. A expansão da “nova classe média” no país tem sido acompanhada pela elevação dos índices de 
escolaridade e pela maior presença de empregos com carteira assinada, reduzindo, assim, a informa
lidade.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
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U I] O México tem atraído a atenção mundial em razão do crescimento do narcotráfico e das milhares de víti
mas por ele produzidas nos últimos anos. Na raiz do crescimento do narcotráfico naquele país, apresentam- 
se como causas diretas:

I. A precarização crescente das relações de trabalho, das quais os exemplos mais típicos são os forne
cidos pelas “maquilladoras”, na fronteira do México com os Estados Unidos.

II. A desativação da “Iniciativa Merida”, proposta pelos Estados Unidos, cuja finalidade era fomentar o 
crescimento da classe média com a concessão de bolsas de ajuda às famílias carentes.

III. Os efeitos negativos produzidos pela implementação do acordo de livre comércio, NAFTA, que em 
poucos anos aumentou o número da população vivendo abaixo da linha da pobreza.

IV. O declínio, naquele país, das iniciativas neoliberais, as quais priorizavam políticas sociais e o reforço 
do papel do Estado na economia.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

n  Ainda de acordo com o estabelecido no ECA, a situação de falta ou carência de recursos materiais da 
família tem como consequência:
a) A suspensão ou perda do poder familiar sobre a criança ou o adolescente, dependendo da gravidade do caso 

e da determinação de autoridade judiciária.
b) A internação de crianças e adolescentes em situação de carência nas unidades ressocializadoras, visando à 

manutenção da segurança alimentar dos mesmos.
c) A determinação, pelo Conselho Tutelar, de abrigo das crianças e adolescentes em situação de carência, tem

porariamente, em famílias substitutas.
d) A obrigatória inclusão da família em programas oficiais de auxílio, tratando-se, portanto, da garantia da 

integridade familiar pelo Estado.
e) A transferência temporária da guarda primeiramente para os avós e, na ausência destes, para parentes de 

primeiro grau até a regularização da situação econômica dos pais.

E71 De acordo com a Lei ns 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, medidas 
socioeducativas são aplicáveis:
a) Quando da ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, por ação ou omissão da sociedade 

ou do Estado, ou por abuso dos pais ou responsável.
b) Diante da violação de direitos, quando os responsáveis pela criança e pelo adolescente são objeto de ressoci- 

alização monitorada pelo Conselho Tutelar.
c) Ao adolescente que, depois do devido processo, foi considerado responsável pelo cometimento de um 

ato infracional.
d) Em casos de necessidade de responsabilização de autoridades tutelares que cometeram infrações.
e) Por determinação do Ministério Público, em caso da ausência local do Conselho Tutelar e do Juizado de Me

nores.
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TÉCNICO LEGISLATIVO

Q ]  São competências privativas da Câmara Municipal de Londrina:

I. Julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito e apreciar os relatórios anuais do Prefeito e da 
Mesa da Câmara.

II. Fiscalizar os atos do Poder Executivo, excluídos os da administração indireta do Município.
III. Suspender, por meio de decreto-legislativo, no todo ou em parte, a eficácia de lei ou ato normativo 

declarados inconstitucionais por decisão irrecorrível do tribunal competente.
IV. Sustar, por meio de decreto-legislativo, a eficácia dos atos normativos do Poder Executivo que exor

bitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

EE1 Ao Município de Londrina compete, em comum com a União e com o Estado do Paraná,

I. zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público.

II. ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para o funcionamento de estabelecimen
tos industriais, comerciais e similares e das atividades artesanais.

III. registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seu território.

IV. promover e incentivar o artesanato local, assegurando às entidades representativas da classe espaço 
para exposição e comercialização de seus produtos.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

m  Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Londrina, a soberania popular será exercida pelo sufrá
gio universal e pelo voto direto secreto, com valor igual para todos, mediante

I. plebiscito.
II. referendo.

III. iniciativa popular.
IV. representação direta.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

9 / 1 5



E?1 Será considerado de efetivo exercício o período de afastamento do servidor em virtude de

I. exercício de cargo ou função não compreendidos na esfera municipal de governo.
II. licença por motivo de doença em pessoa da família, até trinta dias por quinquênio.

III. licença por motivo de acidente em serviço ou quando acometido de doença profissional.
IV. licença para tratar de assuntos particulares, até noventa dias por quinquênio.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

B I  Com as pessoas jurídicas de direito público, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de 
economia mista ou empresas concessionárias de serviço público, o vereador não poderá, desde a expe
dição do seu diploma,
a) firmar ou manter contrato, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes.
b) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o Município.
c) ocupar cargo de que seja demissível ad nutum nas pessoas jurídicas de direito público, autarquias, empresas 

públicas, fundações, sociedades de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público.
d) patrocinar causa em que sejam interessadas as pessoas jurídicas de direito público, autarquias, empresas 

públicas, fundações, sociedades de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público.
e) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo.

E 3  O direito de pleitear na esfera administrativa prescreve em
a) dois anos.
b) quatro anos.
c) cinco anos.
d) dez anos.
e) quinze anos.

Em relação ao orçamento, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão

I. os orçamentos mensais.
II. as diretrizes orçamentárias.

III. os orçamentos anuais.
IV. o plano plurianual.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

E U  Os servidores nomeados em virtude de concurso público são estáveis após
a) um ano de efetivo exercício.
b) dois anos de efetivo exercício.
c) três anos de efetivo exercício.
d) quatro anos de efetivo exercício.
e) cinco anos de efetivo exercício.
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I. Investigação de seus atos pela comissão de ética da Câmara Municipal.
II. Renúncia do mandato.

III. Destituição do mandato.
IV. Perda ou extinção do mandato do vereador.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

BT1 Com relação ao afastamento do servidor, sem prejuízo do efetivo exercício e da respectiva remuneração, 
considere as afirmativas a seguir.

I. Inquérito ou processo que lhe é movido, por motivo de interesse do Ministério Público.
II. Participação em congressos e certames culturais, técnicos ou científicos de comprovado interesse 

do Município.
III. Estudo, aperfeiçoamento, especialização ou pós-graduação na área de atuação do servidor.
IV. Participação em festas e eventos de caráter religioso que sejam de interesse do Município ou tenham 

este como entidade patrocinadora.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

Com relação à competência privativa da Câmara Municipal de Londrina, considere as afirmativas a seguir.

I. Processar e julgar o Prefeito e o Vice-Prefeito por infrações político-administrativas, observados o 
processo e o rito previstos na legislação federal em vigor.

II. Proceder à tomada de contas do Prefeito quando não apresentadas dentro de sessenta dias após a 
abertura da sessão legislativa.

III. Ratificar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder de regulamentar ou dos 
limites da delegação legislativa.

IV. Encaminhar pedidos escritos de informações ao Prefeito Municipal, aos diretores de autarquias, às 
empresas de economia mista e às fundações.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

E J  Em relação às condições para que cessem as funções de membro da Mesa Executiva da Câmara Munici
pal de Londrina, considere as afirmativas a seguir.
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I. promover estudos, debates ou encontros de interesse da comunidade.
II. realizar audiências secretas com entidades da sociedade civil.

III. receber reclamações de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades 
públicas.

IV. estudar as proposições submetidas a seu exame, dando-lhes parecer ou oferecendo-lhes substituti
vos ou emendas.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

E 9  Compete privativamente à Mesa Executiva da Câmara Municipal de Londrina, além de outras atribuições 
consignadas no seu Regimento Interno, propor matérias sobre
a) a fixação da remuneração dos servidores do poder executivo municipal.
b) a criação, a transformação ou a extinção de cargos, empregos e funções do poder executivo municipal.
c) a fixação da remuneração dos membros do poder judiciário municipal.
d) a organização, o funcionamento, a polícia, a regulamentação dos serviços de sua Secretaria.
e) o funcionamento, a regulamentação e a transformação de cargos dos servidores do poder judiciário federal.

FTI Assinale a alternativa que indica corretamente a destinação da Ordem do Dia da seção legislativa.
a) Encaminhamento e despacho de proposições e pareceres e apreciação dos requerimentos com pedido 

de urgência.
b) Leitura e despacho das matérias e correspondências recebidas pelo Presidente ou pela Mesa Executiva de 

interesse do Plenário.
c) Pronunciamento das comissões permanentes e temporárias e dos representantes do Legislativo perante os 

órgãos criados por leis especiais.
d) Uso da palavra por vereador pelo prazo de cinco minutos, por uma única vez, para discorrer sobre assunto de 

sua livre escolha ou de interesse da coletividade.
e) Leitura da Bíblia, do Talmude ou do Alcorão, feita por Vereador, servidor ou qualquer pessoa presente à sessão, 

a convite do Presidente.

E 3  Assinale a alternativa que indica corretamente fundamento da República Federativa do Brasil.
a) A equidade de valores.
b) A supremacia do legislador.
c) O pluralismo político.
d) O caráter municipalista da federação.
e) A supremacia do interesse individual.

Encontram-se, na Constituição Federal, arrolados entre os Direitos Fundamentais Sociais,
a) a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a liberdade de comércio.
b) a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia.
c) a previdência social, a liberdade de comércio, a assistência aos desamparados.
d) a alimentação, o trabalho, a moradia, a propriedade, a previdência social.
e) os direitos individuais, a educação, a saúde, a alimentação.

Compete às comissões permanentes da Câmara Municipal de Londrina
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E 3  Assinale a alternativa que contribui corretamente para o conceito de ato administrativo.
a) Da edição de atos administrativos decorrem efeitos de ordem administrativa, excluindo-se efeitos de ordem 

jurídica e legislativa.
b) Excluem-se efeitos de ordem administrativa quanto à edição de atos administrativos, persistindo somente efei

tos de ordem jurídica.
c) A edição de ato administrativo cabe aos membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário quando exercem atividades administrativas.
d) O ato administrativo impõe direitos e reconhece obrigações quando aprova leis e regulamentos que devem 

observar os princípios constitucionais.
e) O ato administrativo deve estar necessariamente vinculado ao fato administrativo que pretende regulamentar 

ou disciplinar.

E U  Com relação ao que deve estar compreendido na Lei Orçamentária Anual, considere as afirmativas a 
seguir.

I. O orçamento fiscal referente aos Poderes Municipais, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Adminis
tração Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

II. O orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto.

III. O orçamento de orientação na elaboração do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
bem como as metas e prioridades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta e Fundacional.

IV. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e os órgãos a ela vinculados, 
da Administração Direta ou Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

PT1 Assinale a alternativa que indica vedação ao Município, conforme disposto na Constituição Federal.
a) Subvencionar cultos religiosos.
b) Combater distinções entre munícipes.
c) Dar fé a documentos públicos.
d) Regulamentar assuntos de interesse local.
e) Colaborar com a União em questões ambientais.

m  Assinale a alternativa que se refere corretamente à anulação do ato administrativo.
a) Consiste no desfazimento do ato administrativo, por motivo de ilegalidade efetuada pelo próprio Poder 

que o editou ou determinada pelo Poder Judiciário.
b) É ato que suprime ato administrativo anterior, por razões de mérito.
c) Seu fundamento reside no descumprimento posterior, por parte do interessado, de exigências legais, relativas 

à situação objeto do ato.
d) É ato que extingue ato administrativo anterior, por razão de conveniência e oportunidade de atendimento do 

interesse público.
e) Consiste na supressão de ato administrativo, por razões derivadas da vontade daquele que se sente prejudi

cado pelo ato.
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