
                CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2016 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS 

PROCURADOR JURÍDICO LEGISLATIVO 

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

20 
20 
20 
 

Total de questões  60 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 

solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 

indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 

rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 

espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO 

DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 04 (quatro) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 

fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 

concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO DOS 

BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS – PROCURADOR JURÍDICO 

LEGISLATIVO 

Marque aqui as suas respostas:  
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Língua Portuguesa  

 
Texto para as questões 1 a 3: 
 
Retrato 
 
Eu não tinha este rosto de hoje,  
assim calmo, assim triste, assim magro,  
nem estes olhos tão vazios,  
nem o lábio amargo. 
 
Eu não tinha estas mãos sem força,  
tão paradas e frias e mortas;  
eu não tinha este coração  
que nem se mostra.  
 
Eu não dei por esta mudança,  
tão simples, tão certa, tão fácil:  
- Em que espelho ficou perdida  
a minha face? 
 
MEIRELES, Cecília. Obra Poética de Cecília 
Meireles. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958. 
 
 
1) A função de linguagem predominante no texto é 
a: 
 
a) Conativa. 
b) Emotiva. 
c) Metalinguística. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
2) Para expressar as mudanças físicas de seu 
corpo e como o mesmo se encontra depois delas, 
o eu lírico utiliza predominantemente os recursos 
da: 
 
a) Narração. 
b) Descrição. 
c) Dissertação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
3) Sobre a relação entre as palavras no trecho “eu 
não tinha este coração/ que nem se mostra”, o 
vocábulo “que” assume a função morfossintática 
de: 
 
a) Pronome relativo. 
b) Conjunção integrante. 
c) Interjeição. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
Texto para as questões 4 a 8: 
 

 
 
 
4) Considerando as linguagens verbal e não 
verbal, a reação de Haroldo (tigre) em face da 
atitude de Calvin demonstra: 
 
a) Preocupação. 
b) Incompreensão. 
c) Indiferença. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
Considere a seguinte fala de Calvin para 
responder as questões 5 e 6: 
 
“É um ultraje que pessoas de seis anos não 
possam votar!”. 
 
 
5) A oração negritada é classificada como: 
 
a) Subordinada adverbial concessiva. 
b) Subordinada substantiva subjetiva. 
c) Coordenada explicativa.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
6) No contexto da história em quadrinhos, o termo 
“ultraje” assume o sentido do vocábulo: 
 
a) Violação. 
b) Calúnia. 
c) Insulto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
 
7) No seguinte trecho “Você está preocupado 
com a direção que o país está seguindo?”, o termo 
destacado funciona sintaticamente como: 
 
a) Objeto direto. 
b) Adjetivo. 
c) Predicativo do sujeito.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
8) Considere a seguinte fala de Calvin: 



3 
 

  
“Aqui estou eu, um cidadão americano, sem voz 
nesse nosso governo representativo!” 
Assinale a alternativa com a respectiva 
classificação morfológica e sintática do termo 
americano:  
 
a) Adjetivo e adjunto adnominal. 
b) Adjetivo e complemento nominal. 
c) Substantivo e adjunto adverbial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
9) De acordo com as proposições abaixo, assinale 
a alternativa com os termos que completam 
corretamente as lacunas: 
 
I – É necessário ________________ o andamento 
das obras. 
II–Consegui dois convites para o 
________________ de hoje à noite. 
III–Amanhã, o novo prefeito será 
________________. 
 
a) I – apreçar; II – concerto; III – empoçado. 
b) I – apressar; II – consserto; III – empossado.  
c) I – apressar; II – concerto; III – empossado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
10) Assinale a alternativa que apresenta uma 
frase nominal: 
 
a) Hoje é o melhor dia da minha vida! 
b) Choveu muito ontem à noite! 
c) A panela está quente, cuidado! 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
11) Julgue as afirmativas:  
 
I- Pode-se dizer que a crônica situa-se entre o 
Jornalismo e a Literatura, e o cronista pode ser 
considerado o poeta dos acontecimentos do dia-a-
dia.  
II- A crônica, na maioria dos casos, é um texto 
longo e narrado em terceira  pessoa, ou seja, o 
próprio escritor está "dialogando" com o leitor. Isso 
faz com que a crônica apresente uma visão 
totalmente pessoal de um determinado assunto: a 
visão do cronista.  
III- Ao desenvolver seu estilo e ao selecionar as 
palavras que utiliza em seu texto, o cronista está 
transmitindo ao leitor a sua visão de mundo. Ele 
está, na verdade, expondo a sua forma pessoal de 
compreender os acontecimentos que o cercam.  
IV- Geralmente, as crônicas apresentam 
linguagem simples, espontânea, situada entre a 
linguagem oral e a literária. Isso contribui também 

para que o leitor se identifique com o cronista, que 
acaba se tornando o porta-voz daquele que lê. 
 
Assinale a alternativa que indica as afirmativas 
CORRETAS: 
 
a) II e III apenas  
b) I, II e IV apenas  
c) I, III e IV apenas 
d) Nenhuma das alternativas 
 
12) Metáfora é a figura de palavra em que um 
termo substitui outro em vista de uma relação de 
semelhança entre os elementos que esses termos 
designam. Essa semelhança é resultado da 
imaginação, da subjetividade de quem a cria. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) A metáfora também pode ser entendida como 
uma comparação abreviada, em que o conectivo 
comparativo não está expresso, mas 
subentendido. 
b) Na metáfora, a qualidade comum e o conectivo 
comparativo são expressos com semelhanças 
entre os elementos A e B que passam a ser 
puramente mental. 
c) Muitas vezes a comparação metafórica traz 
expressa no próprio enunciado a presença do 
raciocínio lógico. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
13) Os substantivos podem ser classificados 
quanto à importância, individualização, 
especificação do que nomeiam. O coletivo é um 
substantivo que, mesmo no singular, refere-se a 
um conjunto de seres, como se fossem um único 
ser. Assinale a alternativa CORRETA quanto aos 
substantivos coletivos: 
 
a) Cambada de gatos, acervo de livros, enxame 
de abelhas. 
b) Cacho de abelhas, manada de elefantes, 
matilha de camelos. 
c) Resma de papéis, cáfila de uvas, constelação 
de estrelas. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
14)  “Ah, como eu queria voltar a ser criança!” 
“Hum! Esse pudim estava maravilhoso!” 
“Puxa! Hoje não foi meu dia de sorte!” 
 
As frases apresentadas indicam: 
 
a) Preposição 
b) Interjeição 
c) Conjunção  
d) Nenhuma das alternativas 
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15) Na figura abaixo, os estados emocionais do 
falante, variando de acordo com o contexto 
emocional. Podem expressar: 

 
 
a) As conjunções coordenativas  
b) As conjunções subordinativas 
c) As conjunções adversativas 
d) Nenhuma das alternativas 
 
16) “Pedia ao Senhor que lhe visse as lágrimas, e 
houvesse piedade delas.” (Camilo Castelo Branco) 
 
Na frase apresentada o Verbo haver está sendo 
usado em que caso: 
 
a) Auxiliar para um verbo pessoal. 
b) Possui o sentido de ter 
c) Usado como verbo pronominal com o sentido 
de proceder, portar-se. 
d) Nenhuma das alternativas  
 
17) “ […] Mas quem sou eu para censurar os 
culpados? O pior é que preciso perdoá-los. É 
necessário chegar a tal nada que indiferentemente 
se ame ou não se ame o criminoso que nos mata. 
Mas não estou seguro de mim mesmo: preciso 
amar aquele que me trucida e perguntar quem de 
vós me trucida. E minha vida, mais forte do que 
eu, responde que quer porque quer vingança e 
responde que devo lutar como quem se afoga, 
mesmo que eu morra depois. Se assim é, que 
assim seja [...]”. (Fragmento de A hora da estrela, 
de Clarice Lispector) 
As funções da linguagem estão aí buscando 
explicar as minúcias de cada tipo de discurso e 
conhecê-las aprimora a comunicação, bem como 
o entendimento da finalidade de um texto. 
 
Assinale a alternativa que indica a função de 
linguagem utilizado no fragmento do texto “A Hora 
da estrela” apresentada acima: 
 
a) Função conativa 
b) Função referencial 
c) Função emotiva 
d) Nenhuma das alternativas 

 
18) A vírgula indica uma pausa no discurso. Sua 
utilização é tão importante que pode mudar o 
significado quando não utilizada ou utilizada de 
modo incorreto. Assinale a alternativa CORRETA 
quanto ao emprego da vírgula: 
 
a) Vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. 
b) Desta maneira Maria, não posso mais acreditar 
em você. 
c) Ana Maria apresentadora do programa da 
manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
19) “O tempo captura o amor e não o mata na 
hora.” Esta frase usa a significação: 
 
a) Literal. Pois mostra a frase no seu sentido real, 
concreto. 
b) Contextual. Porque mostra a frase no sentido 
figurado.  
c) Gramatical. Pois mostra a frase como termo de 
outra.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) O adjunto adverbial se relaciona com a 
circunstância por ele expressa. Assinale a 
alternativa que indica a frase que contêm um 
adjunto adverbial de causa: 
 
a) Jamais duvide de Deus. 
b) Mande a carta pelo correio. 
c) Devido ao mau tempo, não saiu de casa. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
 
 

Legislação Municipal 

 
21) Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Santa Rosa - RS ,quais são as leis de iniciativa do 
Poder Executivo Municipal poderá estabelecer : 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Metas da administração pública, objetivos e 
diretrizes orçamentárias. 
b) Concessões de credito ilimitadas, plano anual 
orçamentário, execução orçamentário.  
c) Orçamentos anuais, diretrizes orçamentárias, 
plano plurianual.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Quais são os objetivos gerais da Política 
Municipal de desenvolvimento sustentável de 
Santa Rosa - RS ? 
 
a) Recuperar, revalorizar a atividade industrial, 
com ênfase nas micros, pequenas e médias 
empresas. 
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b) Reverter o processo de segregação sócio 
espacial e promover o uso socialmente justo do 
território Municipal. 
c) A recuperação urbanística e regularização 
fundiária dos assentamentos habitacionais. 
d) Reverter as moradias em condições promiscua 
e outras situações insustentáveis. 
 
23) Sobre o Código de Obras do Município de 
Santa Rosa - RS em seu título lV ,sobre 
responsabilidades , Assinale a resposta que julgue 
a verdadeira: 
 
a) O Município não assume qualquer 
responsabilidade técnica pelos projetos e obras 
que a provar. 
b) Elaborar projetos em conformidades com a 
legislação Municipal e as normas técnicas. 
c) Obter a concessão da carta de habitação e 
certidão de existência. 
d) Pedido de aprovação de projetos e licença para 
execução. 
 
24) De acordo com o Código de Posturas 
Municipais Santa Rosa - RS atribua V (verdadeiro) 
F ( Falso) para seguintes afirmações : 
 
(  ) Os pesos e medidas serão os do sistema 
métrico decimal. 
(    ) As fábricas de fogos de artifícios não poderão 
ter depósitos  mais de 1.000 quilos de explosivos 
que deverão ser considerados em recintos 
fechados do estabelecimento . 
(  ) Nos serviços , obras e concessões do 
Município ,não poderá ser dotada quando não há 
uma concorrência Pública . 
(   )O prazo do edital de concorrência poderá ser 
prorrogado tantas vezes quantas exigirem   os 
interessados do Município , a prorrogação dar-se-
á  por decreto do prefeito.  
 
Assinale a Sequência CORRETA: 
 
a) V, F, V, F. 
b) V, V, V, F. 
c) F, V, V, F. 
d) V, V, F, V. 
 
25) Em se tratando da Lei 4519/2009 de Santa 
Rosa – RS. O patrimônio inicial do Previrosa será 
constituído de: 
 
a) Créditos de natureza pecuniária, assegurados 
por legislação, decorrentes de obrigações para 
com a Previdência Social. 
b)Créditos de natureza real, devidos ao fundo de 
Pensão ao Município. 
c) Créditos destinados a Previsora e acordos 
previstos pelos institutos e suas finalidades. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
26) De acordo com a Lei 4549/2009 de Santa 
Rosa – RS Art. 12. Compete ao Conselho 
Deliberativo inciso II: 
a) A indicação do Diretor presidente e dos 
diretores das áreas administrativas financeiras e 
de beneficio. 
b) Decidir sobre a forma de funcionamento do 
Conselho através de resoluções. 
c) Decidir sobre os membros do conselho 
funcionamento e critérios de resoluções, internas 
e externas. 
d) Exercer outros controles estabelecidos pelo 
conselho deliberativo, compatíveis com a natureza 
e resoluções. 
 
27) Como podemos dizer em seu artigo 6º da Lei 
4519/2009 de Santa Rosa - RS, onde os recursos 
destinados a previsora serão previstos de acordo 
com a finalidade do instituto, observando-se o 
critério atuarial definido pelo respectivo  cálculo e 
compreendem. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) O Produto dos encargos indevidos, com 
inobservância de suas obrigações. 
b) Salários- Família, indenizações, adicional de 
férias , abono pecuniário de férias , decorrentes de 
participações e comissões especiais.  
c) As verbas oriundas da compensação com 
outros órgãos de previdência. 
d) Contribuições dos servidores aposentados e 
pensionistas dos Poderes Executivos e Legislativo 
e da administração indireta. 
 
28) Segundo a alteração da redação do artigo 119 
da Lei Complementar 37/2007 de Santa Rosa – 
RS, em seu artigo fica modificado e passa a viger 
com a seguinte redação : 
 
a) O servidor Público Municipal quando houver 
necessidade de prorrogação do contrato ou 
contratação em atendimento de interesse público, 
garantia a eficiência ou continuidade dos serviços 
em andamento. 
b) O Servidor Público Municipal em meios de 
contratação ou dotação específica fica autorizado 
ao cumprimento de suas atividades, a cumprir 
somente a metade de sua carga horária. 
c) O Servidor Público Municipal por meio de 
emergência em caso de filhos ou cônjuge, que 
requer um atendimento especial é autorizado pelo 
órgão a cumprir somente a metade da carga 
horária  ,com a vigência desta Lei. 
d) O Servidor Público Municipal com filho ou 
cônjuge portador de necessidades especiais em 
tratamento, fica autorizado a cumprir a metade da 
carga horária semanal prevista para o respectivo 
cargo sem redução em sua remuneração. 
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29) Em se tratando das Diretrizes Gerais da 
Política Municipal de Santa Rosa - RS, e para a 
consecução desta política destacamos alguns 
objetivos específicos ,dentro desse quadro. 
Assinale a alternativa INCORRETA que não se 
enquadra nesse quadro. 
a) Fortalecimento das cadeias produtivas do 
Município e da região . 
b) Planejar o desenvolvimento e a ocupação das 
áreas de expansão urbana. 
c) Qualificar os espaços públicos, os serviços 
municipais e a paisagem urbana na zona urbana 
de ocupação prioritária. 
d) Recuperação urbanística e regularização 
fundiária dos assentamentos habitacionais 
precários e irregulares. 
 
30) De acordo com  Lei 58/2010 de Santa Rosa – 
RS. Identifique os atos administrativos que a 
execução de toda e qualquer obra ou serviço é 
precedida: 
 
a) Pedido de aprovação de projeto e Licença para 
execução, pedido de alinhamento e informações 
urbanísticas. 
b) Pedido de alinhamentos da testada do terreno; 
projeto de licença para execução área ocupada 
pela edificação. 
c) Pedido de planta de localização da edificação 
indicando a posição relativa; licença para 
execução área urbanística. 
d) Pedido e Licença de plantas para execução; 
alinhamento e localização da área. 
 
31) Segundo a  Lei Orgânica do Município de 

Santa Rosa/RS e alterações, Art. 23. É vedado ao 

Vereador: I - desde a expedição do Diploma: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) celebrar contrato com a administração pública, 

salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 

uniformes. 

b) aceitar ou exercer cargo em comissão do 

Município ou de entidade autárquica, sociedade 

de economia mista, empresa pública ou 

concessionária. 

c) faltar a um décimo das sessões ordinárias e ou 

extraordinárias, em cada sessão legislativa; 

d)Nenhuma das alternativas. 

 
32)  De acordo com a Lei 33/2006 de Santa Rosa 
– RS. Qual o objetivo do Sistema de Informações 
Municipais (SIM)? Assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Fornecer informações para planejamento, 
monitoramento, implementação e avaliação das 
políticas de desenvolvimento Municipal, 

subsidiando a tomada de decisões na gestão do 
planalto diretor. 
b) Objetivo de simplificação, economicidade, 
eficácia, clareza e precisão  evitando a duplicação 
de instrumento para o desenvolvimento Municipal, 
relativos processos do Plano diretor de 
informações . 
c) Assegura a participação da informação da 
população em todas as fases do processo e 
gestão democrática. 
d) O objetivo é o da Publicidade em jornal 
contratado mediante licitação, publicados em atos 
oficiais dos Municípios. 
 
33) Segundo a Lei 37/2007 de Santa Rosa – RS. 
Do que depende a investidura em Cargo 
Público:Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) A investidura em Cargo Público depende 
somente do provimento efetivo, e pode haver 
nomeações. 
b) A investidura em Cargo Público dependerá de 
aprovações provas para atender encargos de 
direção, livre de nomeações e exonerações. 
c) A investidura em Cargo Público depende de 
aprovações prévia em concursos públicos de 
provas e provas e títulos, ressalvadas as 
nomeações para cargo em concessão declarados 
em Lei , de livre nomeação e exoneração . 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Segundo a Lei 37/2007 do Município de Santa 
Rosa – RS, o servidor que por prescrição legal, 
deva prestar caução como garantia não poderá 
entrar em exercício sem prévia satisfação dessa 
exigência, diante disso a caução poderá ser feita 
por uma das modalidades: 
 
a) Seguro fidelidade funcional emitido por 
instituições legalmente autorizado. 
b) Responsabilidade funcional emitida por 
instituição legal. 
c) Pontualidade, fidelidade emitido por instituição 
legalizada. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Sobre a Seção V da Lei Municipal 4519/2009 
e alterações de Santa Rosa - RS ao conselho 
fiscal ,os órgãos de controle interno do Previrosa 
,Compete: 
 
a) Ao Município autorizar ou ceder servidores de 
seus quadros para Previrosa. 
b) É vedada ao Município a participação de 
membros do conselho fiscal e deliberativos na 
diretoria de execução. 
c) O orçamento e a escrituração contábil do 
Previrosa integrarão o orçamento do Município 
bem como as prestações de contas anuais. 



7 
 

d) Exercer a fiscalização contábil financeira e 
orçamentária, exercer outros controles 
estabelecidos pelo conselho deliberativo, opinar 
sobre as contas do Previrosa e de seus fundos 
especiais. 
 
36)De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Santa Rosa – RS. Quais são as medidas que é de 
competência administrativa comum do Município , 
da União e do Estado , observada a Lei 
Complementar Federal: 
 
a) Proteger a juventude contra toda exploração 
bem como os fatores que possam conduzi-lá ao 
abandono físico, moral e intelectual. 
b) Proteger regulamentar e fiscalizar a produção e 
fixação de cartazes anúncios e emblemas e 
quaisquer outros meios de publicidade e 
propaganda. 
c) Fiscalizar e proteger o uso de bens do 
Município contra terceiros o que somente poderá 
ser feito mediante concessão ou permissão do 
agente responsável por aquela função conforme o 
poder público o exigir.   
d) Organizar e prestar diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão , o serviço de 
transporte público escolar. 
 
37) Segundo a Lei Municipal 58/2010 de Santa 
Rosa – RS, Analise as seguintes hipóteses 
abaixo: 
 
I - Nem todos os projetos precisam estar de 
acordo com as normas do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Participativo do Município de 
Santa Rosa - RS. 
II - A responsabilidade sobre as edificações e sua 
manutenção é compartilhada pelos agentes 
,município de Santa Rosa , executando de obra 
responsável técnico pelo projetor . 
III - A aprovação do projeto e a licença para 
execução tem validade pelo prazo de 1 ano . 
IV - São considerados prisma de iluminação e 
ventilação quando houver acesso ao vão por um 
dos lados do terreno com largura mínima de 
1.50m (um metro e cinquenta centímetros ) 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Somente I e II.  
b) Somente III e IV. 
c) Somente II e III. 
d) Somente I e IV.  
 
38) O que se entende por Norma de Polícia 
Administrativa de Santa Rosa – RS? 
 
a) Entende-se por norma de Polícia administrativa 
quando qualquer ação restritiva do Estado tem 
relação de direitos. 

b) Entende-se por norma de Polícia Administrativa 
quando um poder regula a matéria ou seja todos 
os assuntos concernentes aos interesses da 
população . 
c) Entende-se por norma de Polícia administrativa 
quando o principio de quem pode o  mais pode o 
menos , é um sentido amplo das leis e atos 
administrativos , tranquilidade e segurança pública 
d) Entende-se por norma de Policia administrativa, 
o que envolve o interesse da população e o 
comportamento individual face a coletividade , 
relativamente aos costumes á tranquilidade , a 
higiene Municipal e a segurança pública . 
 
39)De acordo com a Lei Complementar nº 

33/2006 e alterações de Santa Rosa – RS  Art. 6º 

Sustentabilidade é:  

a) O desenvolvimento municipal sustentável, 

incorporando a participação dos diferentes 

segmentos da sociedade em sua formulação, 

execução e acompanhamento. 

b) O desenvolvimento sustentável do município 

nos aspectos social, econômico e ambiental. 

c) O desenvolvimento local socialmente justo, 

ambientalmente equilibrado e economicamente 

viável, visando garantir qualidade de vida para as 

presentes e futuras gerações. 

d ) Nenhuma das alternativas. 

. 
 
40) Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Santa Rosa - RS,sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte ,é vedado ao 
Município: 
 
a) Impostos como de propriedade predial, 
territorial urbana, onde poderá ser progressivo nos 
termos do Código Tributário Municipal,  uma forma 
de assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade.   
b) Estabelecer diferença tributária entre bens e 
serviços de qualquer natureza, em razão de sua 
procedência ou destino. 
c) Compete ao Município em razão da localização 
do bem na forma da Lei. 
d) Não cobrar tributos sob qualquer natureza sem 
saber de onde vem para onde se destina. 
 
 

Conhecimentos Específicos 

41) Segundo a Lei 11.107/05 que Dispõe sobre 
normas gerais de contratação de consórcios 
públicos e da outras providências, pergunta-se: 
Quando o consórcio público adquirirá  
personalidade jurídica, assinale a alternativa 
verdadeira: 



8 
 

 
a) O Consórcio Público poderá adquirir 
personalidade jurídica quando for respectivamente 
constituído por mais de um Estado e o Distrito 
Federal. 
b) O Consórcio Público poderá  adquirir 
personalidade jurídica , quando for constituído 
pelo Distrito Federal e Municípios . 
c) O Consórcio Público poderá adquirir 
personalidade jurídica quando constituir 
associação e vigência de lei , condições da 
legislação na forma de cada um , protocolando 
suas intenções sobre a personalidade jurídica . 
d) O Consórcio Público poderá adquirir 
personalidade jurídica quando de direito privado , 
mediante o atendimento dos requisitos da 
legislação civil. 
 
42) Segundo o Código Tributário Nacional ,quais 
são os efeitos da solidariedade citado em seu 
artigo 125: 
 
a) Interrupção de pagamentos de pessoas 
expressamente designadas por lei. 
b) Pagamento efetuado pelo não comportamento 
ao beneficio de ordem. 
c) Interrupção da prescrição , em favor ou contra 
um dos obrigados , favorece ou prejudica os 
demais. 
d) Isenção ou pagamento de crédito exonera 
todos os obrigados não comporta o beneficio de 
ordem. 
   
43) Com relação as autarquias especiais quais 
são as formas que elas se caracterizam , assinale 
a alternativa CORRETA: 
 
a) As autarquias especiais se caracterizam como 
dotadas de uma qualificada autonomia garantida 
pela presença de dirigentes com mandados fixos e 
estabilidade no exercício das funções. 
b) As autarquias especiais se caracterizam pelas 
existências de determinadas peculiaridades 
normativas, autarquias comuns, como mais 
acentuada autonomia. 
c) As autarquias especiais se caracterizam como 
entidades com atuação de interesse público 
encarregadas de exercer controle e fiscalização 
sobre determinadas categorias. 
d) As autarquias especiais se caracterizam como 
autarquias comuns dotadas do regime jurídico 
ordinário de peculiaridades comuns. 
 
44) De acordo com o Código  Civil assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Os bens Públicos dominicais não podem ser 
alienados, observadas as exigências da lei. 

b) Os bens Públicos de uso comum do povo e os 
de uso especial são inalienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação. 
c) São Públicos os bens do domínio nacional 
pertencentes as pessoas jurídicas de direito 
público interno ; todos os outros são particulares , 
seja qual for a  pessoa  que pertencerem. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
45) Segundo o Decreto Federal 6.017/07 quais 
são as clausulas  que no mínimo deverá conter, 
sobre o protocolo de intenções e sob pena de 
nulidade, identifique a alternativa CORRETA: 
  
a) Admitir-se a exceção da assembleia geral, 
participação de representantes da sociedade civil 
nos órgãos colegiados do consórcio  público . 
b) Obediência à legislação de normas gerais em 
vigor e autorização prevista no contrato de 
nulidade de consórcios administrativos. 
c) O número, as formas de provimento e a 
remuneração dos empregados do consórcio 
público critérios em assuntos de interesse comum. 
d) A participação de representantes da sociedade 
civil nos órgãos colegiados do consórcio público , 
o protocolo de intenções deverá ser publicado na 
imprensa oficial. 
 
46) Em se tratando de Lançamentos do Código 
Tributário nacional como é efetuado e revisto de 
ofício pela autoridade administrativa nos seguintes 
casos : Assinale a alternativa CORRETA: 
   
a) Quando se comprove que o sujeito passivo, ou 
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, 
fraude ou simulação; quando a lei assim o 
determine. 
b) Quando se comprove que o sujeito ativo agiu 
com dolo e fraude, quando a declaração seja 
prestada por quem não é de direito no prazo da 
legislação tributária. 
c) Quando se comprove que o sujeito ativo e 
passivo ou de terceiro agiu sem dolo, com fraude 
ou simulação que deva apreciar os fatos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) Sobre a Contratação Temporária podemos 
dizer que :Considera-se necessidade Temporária 
de excepcional interesse público : Assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Admissão de professor para suprir demandas 
decorrentes da expansão de ensino instituições 
federais. 
b) Admissão de professores estrangeiros que 
tenha titulo de doutor por pelo menos  2 anos , ser 
docente ou pesquisador. 
c) Admissão de professor e pesquisador 
estrangeiro; professor substituto e professor 
visitante. 
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
48) A Fase externa do Pregão, será iniciada com a  
convocação dos interesses e observará as 
seguintes regras: Assinale a opção CORRETA: 
a) O prazo para convocação será de 60 dias se o 
outro não estiver com sua garantia de proposta no 
edital. 
b) O pregoeiro não poderá negociar indiretamente 
com o proponente para que seja obtido o preço 
melhor. 
c) Examinada a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto ao objeto e valor caberá ao pregoeiro 
decidir motivadamente á respeito da sua 
aceitabilidade. 
d) O prazo fixado para a apresentação das 
propostas contados a partir da publicação do aviso 
será inferior à 10 dias úteis. 
 
49) Quais são os princípios gerais de direitos 
privado que utilizam-se para pesquisa e que 
disponha em seu artigo 109 do Código Tributário  
Nacional: Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Os princípios gerais de direito privado utilizam-
se para pesquisa o conteúdo e o alcance de 
institutos, conceitos e formas de direito privado. 
b) Os princípios gerais de direito privado utilizam-
se para pesquisa da definição do conteúdo e do 
alcance de seus institutos, conceitos e formas mas 
não para definição dos respectivos efeitos 
tributários . 
c) Os princípios gerais de direito privado utilizam-
se para pesquisa da definição ausência de 
disposição expressa, a autoridade competente 
para aplicação de formas e conceitos. 
d) Os princípios gerais do direito privado utilizam-
se para pesquisa da definição a analogia e o 
resultado, atribuindo o direito público e os 
princípios gerais do direito tributário. 
 
50)  De acordo com a lei 8.245/91 em sua Ação 
Renovatória  , a petição inicial deverá ser instruída 
com: 
 
a) Prova , quando não for o caso, de ser um 
acessório ou sucessor sem virtude de títulos 
oponível ao proprietário 
b) Indicação do fiador, quando não houver no 
contrato a renovar, ou seja, indicação do nome ou 
denominações completas. 
c) Prova de quitação dos impostos e taxas que 
incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe 
incumbia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
51) De acordo com a Lei 12.232/2010 em seu 
artigo 7º que dispõe sobre o plano de 
comunicação publicitária   de que trata o seu 
inciso lll do artigo 6º desta lei será composto por 

um quesito ,assinale o quesito que corresponde 
sendo o verdadeiro:   
a) Estratégia de comunicação publicitária, sob 
forma de texto, que indicará e defenderá as linhas 
gerais da proposta para suprir o desafio e alcançar 
os resultados e metas de comunicação desejadas  
pelo órgão ou entidade responsável pela Licitação  
b) A relação dos nomes será publicada na 
imprensa oficial em prazo não inferior a10(dez) 
dias da data em que será a realizada sessão 
pública. 
c) A via identificada do plano de comunicação  
publicitária terá o mesmo teor da via não 
identificada , as propostas serão analisadas e 
julgadas por subcomissão técnica . 
d) O plano de comunicação publicitária ou a 
execução do contrato de serviços integram-se a 
estrita vinculação ao instrumento convocatório da 
licitação e os termos da legislação. 
 
52) Em se tratando do Código Tributário Nacional 
em especial na seção ll como as modalidades de 
lançamento é efetuado? 
 
a) Pode ser efetuada por cálculos do tributo, 
autoridade administrativa indispensável á 
efetivação. 
b) Pode ser efetuado sobre declarações, 
lançamentos do sujeito ativo sobre o valor 
tributário de cada um. 
c) É efetuado com base na declaração do sujeito 
passivo , ou de terceiro na forma de legislação 
tributaria , presta á autoridade administrativa 
informações sobre a matéria de fato,  
indispensáveis á sua efetivação. 
d) É efetuado com base na declaração do sujeito 
passivo ou ativo na forma de legislação tributaria 
quando um ou outro presta serviços 
administrativos, informações sobre os fatos quanto 
á sua efetivação. 
 
53) Podemos dizer que a obrigação tributária é 
principal ou acessória diante disso sobre a 
obrigação acessória podemos dizer que : Assinale 
a alternativa CORRETA: 
  
a) È decorrência de fato gerador,  tem por objeto o 
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. 
b) Surge pelo simples fato da sua observância, 
não convertendo-se em penalidade pecuniária. 
c) Surge com o fato gerador e sua obrigação é 
definida em lei como necessário e suficiente, ou 
seja,  Legislação Tributaria  . 
d) Podemos dizer que decorre da legislação 
tributaria tendo por objeto as prestações, 
arrecadação ou fiscalização de tributos. 
 
54) Segundo a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002  
que fala da modalidade de Pregão , quais são os 
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atos essenciais do Pregão ? Assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Os atos essenciais do pregão inclusive os 
decorrentes aplicam-se na garantia de propostas , 
aquisição do edital como condição de participação 
no certame . 
b) Os atos essenciais do pregão aplicam-se, 
subsidiariamente, para a modalidade de pregão as 
normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 
c) Os atos essenciais do pregão, serão 
documentados no processo respectivos, com 
regularidades pelos agentes de controle. 
d) Os atos essenciais do pregão decorrentes de 
meio eletrônico, registros e preços são 
modalidades do pregão ,cujo os atos se dá pela 
contratação do agente ou pelo Licitante. 
 
55) Em se tratando de Crédito Tributário  , quanto 
ao lançamento regularmente notificado ao sujeito 
passivo só pode ser alterado em virtude de : 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Sobre impugnação ao sujeito ativo. 
b) Iniciativa de ofício da autoridade administrativa 
(previsto no artigo 149) 
c) Recurso extraordinário de ofício 
d) Iniciativa de recurso ao procedimento 
administrativo e tributário previsto no artigo149. 
 
56) Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A execução das receitas e despesas do 
consórcio público deverá obedecer ás normas de 
direito financeiro aplicáveis ás entidades públicas. 
b) Os entes consorciados, isolados ou em 
conjunto ,bem como o consórcio público ,são 
partes legitimas para exigir o cumprimento das 
obrigações previstas no contrato de rateio. 
c) A função do pregoeiro ou a equipe de apoio 
deverá ser integrada em sua maioria por 
servidores ocupantes de cargos efetivos ou 
emprego da administração e não poderá ser 
desempenhados por militares. 
d) Para fins de inspeção, o território de cada 
unidade federativa será dividido em circunscrição,  
e fixadas as correspondentes sedes.  
 
57) Segundo a Lei 8.245/91 nas locações 
ajustadas por escrito  e por prazo igual podemos 
dizer que : 
 
a) Com prazo igual ou superior á 60 meses  
b) Com prazo igual ou superior à 30 meses 
c) Com prazo igual ou superior a 36 meses  
d) Com prazo igual ou superior à 45 meses   
 
58) Segundo a Lei 6.015/73 Todos os atos 
enumerados no artigo 167 são obrigatórios e 

efetuar-se-ão no cartório da situação do imóvel , 
salvo : 
 
a) Sub-rogação de dívida ,da respectiva garantia 
fiduciária ou hipoteca de alterações das condições 
contratuais em nome do credor. 
b) Se o registro e a averbação dos títulos ou atos 
constitutivos, declaratórios se constituam para 
terceiros ou para sua disponibilidade. 
c) Os registros de imóveis relativos não situados 
em comarcas ou circunscrições limítrofes, onde 
não serão feitos em todas elas, não devendo os 
registros de imóveis fazer constar tal ocorrência. 
d) As averbações que serão efetuadas na 
matriculas ou á margem do registro a que se 
refere ainda que o imóvel tenha passado a 
pertencer a outra circunscrição. 
 
59) Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
l- As benfeitorias voluptuárias serão indenizáveis , 
podendo ser levantadas pelo locatário ,findo a 
locação desde que sua retirada não afete a 
estrutura e a substância  do imóvel ,pagável. 
ll- Em se tratando de alienação de mais de uma 
unidade imobiliária ,o direito de preferência incidira 
sobre a totalidade dos bens objeto da alienação . 
lll – Os depósitos efetuados em juízo pelos 
locatários e sublocatários não poderão ser 
levantados , mediante ordem judicial, para 
realização das obras ou serviços necessários à 
regularização . 
lV- O locatário é obrigado restituir o imóvel , findo 
a locação , no estado em que o recebeu, salvo as 
deteriorações decorrentes do seu uso normal. 
V- Seja qual for o fundamento do término da 
locação a ação do locador para reaver o imóvel è 
de despejo.    
 
a) Somente as alternativas ll e V são incorretas. 
b) Somente as alternativas l e lV são incorretas. 
c) Somente as alternativas l e lll são incorretas. 
d) Somente as alternativas ll e lV são incorretas. 
 
60) Segundo a Lei 8.245/91 o que podemos dizer 
sobre o que é CESSÃO DE LOCAÇÃO: 
 
a) Cessão de locação é a transmissão de um bem 
a terceiro. 
b)Cessão   de locação é o empréstimo do imóvel , 
total ou parcialmente ,dependendo do próprio 
consentimento prévio do locador. 
c) Cessão de locação é a transferência de bens, 
cedendo a locação para terceiro, ou seja, o 
cessionário tem o direito de usufruir do bem . 
d) Cessão de locação é onde se transfere a 
posição de um dos contratantes com direitos e 
obrigações que as integram, cedendo a locação à 
terceiro. 
 


