CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15 questões), Legisação Específica (15 questões) e
Conhecimentos Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo
recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XIII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!

DESTAQUE AQUI
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Nome:

Inscrição:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

IBFC_02

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

3) Caso a primeira estrofe do texto fosse estruturada
em prosa e organizada em um parágrafo, a redação
que apresentaria correção em relação à organização
sintática e à pontuação seria:
a) O branco açúcar que adoçará meu café, nesta manhã
de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu
dentro do açucareiro por milagre.
b) O branco açúcar nesta manhã de Ipanema, que adoçará
meu café, não foi produzido, por mim, nem surgiu dentro
do açucareiro por milagre.
c) O branco açúcar, que adoçará meu café, nesta manhã,
de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu
dentro do açucareiro, por milagre.
d) Nesta manhã de Ipanema, o branco açúcar que adoçará
meu café, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro
do açucareiro por milagre.

Texto I
O açúcar
O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.

4) As referências à vida do eu lírico, à do Oliveira e à do dono
da Usina podem ser entendidas como a etapas distintas
do “ciclo do açúcar”. São elas, respectivamente:
a) produção, consumo e comercialização.
b) consumo, comercialização e produção.
c) consumo, consumo e produção.
d) comercialização, produção e consumo.

Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira,
dono da mercearia.
Este açúcar veio
De uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.
Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.

5) Na última estrofe do poema, estabelece-se uma relação
antitética que está explicitada, expressivamente,
através da seguinte classe gramatical:
a) adjetivo.
b) substantivo.
c) verbo.
d) pronomes.

Em lugares distantes, onde não há hospital
nem escola,
homens que não sabem ler e morrem de fome
aos 27 anos
plantaram e colheram a cana
que viraria açúcar.

6) Considere os termos preposicionados destacados
abaixo e assinale aquele que, expressando valor
circunstancial, cumpre papel adverbial.
a) “nesta manhã de Ipanema” (v.2).
b) “da mercearia da esquina” (v.12).
c) “de uma usina de açúcar em Pernambuco” (v.15).
d) “homens que não sabem ler e morrem de fome” (v.24).

Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram este açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.
GULLAR, Ferreira. Toda poesia (1950-1980). São Paulo: Círculo do
Livro, 1983, p.227-228.

1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se concluir
que:
a) O poema apresenta referências espaciais que indicam
mais do que lugares físicos, indicam “lugares sociais”.
b) O texto é composto por uma estrutura circular, remetendo
a um processo que não tem fim uma vez que se repete
no tempo.
c) O eu lírico denuncia um problema do qual ele não faz
parte uma vez que está completamente distante de
qualquer etapa do processo.
d) A crítica proposta pelo texto, em sentido mais amplo,
deve ser entendida como uma reflexão sobre as
relações de trabalho.
2) Na produção de sentido do poema, o “açúcar” assume
importante papel coesivo sendo um vocábulo retomado
várias vezes. Desse modo, assinale a opção em que
se indica, CORRETAMENTE, o mecanismo de coesão
empregado em cada trecho abaixo.
a) “nem surgiu dentro do açucareiro por milagre” (v.4) substituição.
b) “Vejo-o puro/ e afável ao paladar” (v.5-6) pronominalização.
c) “que se dissolve na boca. Mas este açúcar” (v.9) –
substantivação.
d) “Este açúcar veio” (v.11) – referenciação espacial.

7) Em “Vejo-o puro/e afável ao paladar/como beijo de
moça, água/na pele, flor” (v.5-8), combinam-se duas
figuras de linguagem para tornar a linguagem ainda
mais expressiva. São elas, respectivamente:
a) hipérbole e metáfora.
b) personificação e metonímia.
c) sinestesia e símile.
d) ironia e eufemismo.
8) Considere o emprego dos particípios nos fragmentos
abaixo:
I. “não foi produzido por mim” (v.3)
II. “não foi feito por mim” (v.10)
O primeiro apresenta a forma regular e o segundo, a
irregular. Assinale a opção em que se indica um par de
verbos que, de acordo com a norma culta, têm apenas
particípios irregulares.
a) dizer e abrir.
b) ver e abrir.
c) escrever e acender.
d) soltar e imprimir.
9) No último verso do poema, nota-se a presença da
preposição “com”. Seu emprego deve-se à exigência
da regência do seguinte termo:
a) “puro”.
b) “adoço”.
c) “açúcar”.
d) “café”.
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Texto II

Texto III

Como é feito o processamento da cana-de-açúcar nas usinas
A tecnologia de produção de etanol e açúcar é muito
semelhante, do ponto de vista de processos, em todas as
usinas brasileiras; há variações nos tipos e qualidades dos
equipamentos, controles operacionais e, principalmente, nos
níveis gerenciais. Existe, atualmente, uma boa integração entre
as áreas agrícola e industrial das usinas, o que permite otimizar
toda a cadeia produtiva nas unidades mais bem gerenciadas.
O sistema de pagamento de cana em uso estimula o produtor
independente de cana a entregar a matéria-prima em boas
condições, pois há penalidades ou prêmios dependendo da
qualidade da cana entregue na usina. Com efeito, ele leva
em conta incentivos pelo maior teor de sacarose na cana e
deságios pela matéria estranha mineral e os açúcares redutores
presentes.
(Disponível em: https://www.novacana.com/usina/como-e-feitoprocessamento-cana-de-acucar/Acesso em: 01/09/17)

10) Embora seja possível aproximar os temas dos textos I
e II, percebe-se que possuem finalidades e linguagens
distintas. Nesse sentido, assinale a opção em que se
faz um comentário correto sobre esses textos.
a) O primeiro possui uma linguagem mais informal, pois
representa uma realidade fantasiada pelo autor.
b) O segundo possui linguagem completamente subjetiva,
pois busca convencer o leitor da importância do tema
tratado.
c) Ambos apresentam traços de informalidade, todavia o
segundo possui um tom de aconselhamento.
d) Ambos apresentam linguagem formal, mas apenas o
primeiro explicita um teor crítico.
11) A análise morfossintática da oração “há variações
nos tipos e qualidades dos equipamentos, controles
operacionais e, principalmente, nos níveis gerenciais”
permite concluir que, quanto à tipologia do sujeito,
observa-se tratar-se de sujeito:
a) inexistente.
b) indeterminado.
c) composto.
d) simples.
12) As relações de coordenação e subordinação podem ser
observadas entre termos da oração e entre orações.
Nesse sentido, assinale a opção em que NÃO se ilustra
um exemplo de coordenação entre termos destacados.
a) “A tecnologia de produção de etanol e açúcar”.
b) “O sistema de pagamento de cana”.
c) “pois há penalidades ou prêmios”.
d) “pela matéria estranha mineral e os açúcares
redutores presentes”.
13) A locução adverbial destacada em “Com efeito, ele
leva em conta incentivos”, poderia ser substituída por
todas as construções abaixo sem alteração de sentido,
EXCETO por:
a) De maneira efetiva.
b) Na verdade.
c) Ao contrário.
d) Efetivamente.
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14) A tira propõe uma reflexão acerca da compreensão do
sentido:
a) do trabalho.
b) da aposentadoria.
c) do presente.
d) do futuro.
15) A oração “Vou me aposentar amanhã” tem seu sentido
preservado sem transgressão à norma padrão no que
diz respeito à colocação pronominal com a seguinte
reescritura:
a) Vou me aposentando amanhã.
b) Me aposentaria amanhã.
c) Me aposentava amanhã.
d) Aposentar-me-ei amanhã.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
16) Assinale a alternativa correta. No que se refere à eleição
da Mesa, conforme disposto no Regimento Interno da
Câmara Municipal de Araraquara:
a) A eleição dos membros da Mesa far-se-á mediante
voto secreto, assegurado o direito de voto inclusive aos
candidatos a cargos dela
b) Não atingida a aprovação por maioria relativa do
postulante a qualquer cargo no primeiro escrutínio,
far-se-á, na sessão seguinte, nova eleição à qual
concorrerão os candidatos mais votados considerandose eleito o que obtiver maior votação
c) A eleição da Mesa sucessora, para a mesma legislatura,
realizar-se-á na primeira sessão ordinária da sessão
legislativa do término do mandato de seus membros
d) Será considerado eleito para cada cargo da Mesa, em
primeiro escrutínio, o candidato que obtiver a maioria
absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal
17) Assinale a alternativa correta. Considerar-se-á
vago qualquer cargo da Mesa Câmara Municipal de
Araraquara quando:
a) extinguir-se o mandato político do ocupante ou se este
o perder
b) licenciar-se o membro da Mesa do mandato de Vereador
por prazo superior a 30 (trinta) dias
c) houver pedido de afastamento do cargo da Mesa pelo
seu titular
d) o Vereador for destituído da Mesa por decisão do Chefe
do Executivo Municipal
18) Assinale a alternativa correta. É vedado ao Presidente
da Câmara Municipal de Araraquara:
a) fazer parte de toda e qualquer Comissão
b) tomar parte em qualquer discussão de mérito
c) integrar a Comissão de Representação
d) ausentar-se do Município por mais 10 (dez) dias
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19) A respeito das Comissões da Câmara Municipal de
Araraquara, assinale a alternativa correta:
a) As Comissões são órgãos deliberativos compostos por
agentes públicos concursados, com a finalidade de
examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir
parecer sobre as proposições
b) As Comissões Permanentes são aquelas constituídas
com
finalidades
específicas
e
transitórias,
compreendendo as Comissões de Estudo, as Comissões
Processantes e as Comissões Especiais de Inquérito
c) A Comissão de Justiça, Legislação e Redação integra o
rol das Comissões Permanentes
d) As Comissões Especiais são aquelas que as que
subsistem através das Legislaturas, sendo compostas
por (03) três membros
20) Assinale a alternativa correta. Compete às Comissões
Permanentes, em função da matéria de sua competência:
a) requisitar o comparecimento de membros do Ministério
Público para prestarem informações inerentes às suas
atribuições
b) realizar audiências com entidades da sociedade civil,
independente de autorização do Plenário
c) solicitar através da Assessoria da Câmara, informações
ou esclarecimento de qualquer autoridade municipal
d) receber representações de qualquer pessoa contra atos
ou omissões de autoridades públicas municipais
21) No que se refere às Comissões Especiais de Inquérito,
assinale a alternativa incorreta:
a) As reuniões da Comissão Especial de Inquérito somente
serão realizadas com a presença da maioria de seus
membros
b) O prazo para prestação das informações e
encaminhamento dos documentos requisitados por
Comissão Especial de Inquérito será de (30) trinta
dias, prorrogável por igual período, quando solicitada e
justificada a necessidade da prorrogação
c) As Comissões Especiais de Inquérito serão constituídas
mediante requerimento subscrito por, no mínimo, dois
terços dos membros da Câmara
d) As Comissões Especiais de Inquérito destinar-se-ão a
apurar irregularidades sobre fato determinado, que se
inclua na competência municipal
22) Assinale a alternativa que apresenta, dentre outros, o
dever do Vereador:
a) Promover a defesa dos interesses populares e do
Município
b) comparecer à Câmara Municipal decentemente trajado,
sendo obrigatório o uso de paletó e gravata, em todas
as sessões
c) manter domicílio na Comarca
d) prestar contas de sua atividade, ao final do mandato, ao
Juiz Eleitoral
23) Considera-se incurso na sanção de perda temporária
do exercício do mandato, quando não for aplicável
penalidade mais grave, o Vereador que:
a) faltar, sem motivo justificado, a 04 (quatro) sessões
ordinárias intercaladas, dentro de cada sessão
legislativa
b) revelar informações e documentos oficiais de caráter
reservado, de que tenha conhecimento na forma
regimental
c) apresentar à Mesa informações ou dados relativos a
crimes cometidos por agentes públicos municipais
d) faltar, sem motivo justificado, a 02 (duas) sessões
ordinárias consecutivas dentro de cada sessão
legislativa

24) A respeito da medida de censura, como tal aplicável ao
Vereador, é correto afirmar que:
a) A censura verbal será aplicada pelos Presidentes da
Câmara Municipal, do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar ou de Comissão, no âmbito desta, quando
não couber penalidade mais grave, ao Vereador que
deixar de observar, salvo motivo justificado, os deveres
inerentes ao mandato ou os preceitos do Regimento
Interno
b) A censura verbal será aplicada pelos Presidentes da
Câmara Municipal, do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar ou de Comissão, no âmbito desta, quando
não couber penalidade mais grave, ao Vereador que
impedir, durante as sessões do Plenário da Câmara
Municipal, o cumprimento de ordem fundada no
exercício do poder de polícia
c) A censura verbal será aplicada pelos Presidentes da
Câmara Municipal, do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar ou de Comissão, no âmbito desta, quando
não couber penalidade mais grave, ao Vereador que
usar, em discurso ou proposição, de expressões
atentatórias ao decoro parlamentar, assim entendidas
as que constituem ofensa à honra
d) A censura verbal será aplicada pelos Presidentes da
Câmara Municipal, do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar ou de Comissão, no âmbito desta, quando
não couber penalidade mais grave, ao Vereador que
praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa,
no edifício da Câmara Municipal, ou desacatar, por atos
ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão,
ou os respectivos Presidentes
25) Não deve ser aplicada a penalidade de perda de parcela
da remuneração ao Vereador:
a) ausente por motivo de falecimento de parente de terceiro
grau
b) licenciado para tratar de assuntos particulares
c) licenciado para desempenho de missão temporária de
interesse do Município
d) ausente da sessão, em qualquer hipótese
26) A respeito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
assinale a alternativa correta:
a) Na eleição dos membros titulares e suplentes, por força
de razões de ordem ética, é vedado o direito de voto aos
candidatos aos respectivos cargos
b) O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar deve ser
constituído por 1/3 (um terço) dos membros titulares
da Câmara e igual número de suplentes, eleitos para
mandato de 02 (dois) anos
c) Compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
zelar pela preservação da dignidade do mandato
parlamentar, observados os preceitos estabelecidos
neste Regimento Interno
d) Cabe à Mesa da Câmara providenciar, durante o mês de
janeiro, na primeira e segunda sessões legislativas de
cada legislatura, a eleição dos membros do Conselho
27) As sessões ordinárias da Câmara Municipal de
Araraquara, compõem-se de (04) quatro partes, assim
apresentadas:
a) Pequeno Expediente; Ordem do Dia; Grande Expediente
e Explicação Pessoal
b) Abertura dos Trabalhos; Apresentação da Pauta do Dia;
Discussões e Conclusão
c) Início das Atividades; Pauta do Dia; Expediente Maior e
Deliberação
d) Início dos Trabalhos; Pauta do Dia; Debates e
Deliberação
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28) No que concerne à Tribuna Popular, assinale a
alternativa correta:
a) A Tribuna Popular terá duração máxima de 40 (quarenta)
minutos podendo contar com até 02 (dois) oradores
b) O Vereador que de alguma forma se sentir ofendido
pela manifestação, terá o direito a aparte com prejuízo
do tempo destinado ao orador
c) Cada orador terá o tempo de 20 (vinte) minutos;
tratando-se de matéria em trâmite nas Comissões, o
tempo da Tribuna Livre será dividido em duas partes,
para que numa fale orador contra a proposição em
pauta, e noutra a favor, nessa ordem
d) É de 10 (dez) dias o intervalo mínimo para uso da
Tribuna Livre pelo mesma pessoa
29) O Presidente da Câmara não deverá devolver ao autor,
a proposição:
a) apresentada com vício de competência de iniciativa
b) com redação confusa e sem objetividade
c) manifestamente inconstitucional
d) instruída com a transcrição do dispositivo nela aludido
30) A respeito do “regime de tramitação”, como tal
previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal de
Araraquara, assinale a alternativa incorreta:
a) A proposição deve tramitar segundo os regimes
ordinário, de urgência e extraordinário
b) A tramitação de urgência, submetida à votação dentro
de (30) trinta dias, deverá ser adotada quando tratar-se
de licença do Presidente da Câmara
c) O requerimento do regime extraordinário será aceito
quando devidamente justificado e subscrito por maioria
absoluta dos membros da Câmara
d) A proposição de iniciativa do Prefeito com mensagem
de solicitação de urgência, quando não deliberada no
prazo regimental, será incluída na Ordem do Dia e
provocará o sobrestamento das demais deliberações da
pauta até que se ultime sua votação, excluído o exame
do veto cujo prazo de votação tenha se esgotado
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) No que diz respeito ao tema da desapropriação, assinale
a alternativa incorreta:
a) O Poder Executivo poderá tomar a iniciativa da
desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Legislativo,
praticar os atos necessários à sua efetivação
b) Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito
Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União,
e os dos Municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso,
ao ato deverá preceder autorização legislativa
c) Os concessionários de serviços públicos e os
estabelecimentos de carater público ou que exerçam
funções delegadas de poder público poderão promover
desapropriações mediante autorização expressa,
constante de lei ou contrato
d) Se houver concordância, reduzida a termo, do expropriado,
a decisão concessiva da imissão provisória na posse
implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante
com o consequente registro da propriedade na matrícula
do imóvel
32) Serviços Públicos Gerais ou “uti universi” são aqueles
que:
a) a Administração presta diretamente à comunidade, por
reconhecer sua essencialidade e necessidade para a
sobrevivência do grupo social e do próprio Estado
b) a Administração, reconhecendo sua conveniência para
os membros da coletividade, presta-os diretamente ou
aquiesce em que sejam prestados por terceiros, nas
condições regulamentadas e sob seu controle, mas por
conta e risco dos prestadores, mediante remuneração
dos usuários
c) se relacionam intimamente com as atribuições do Poder
Público e para a execução dos quais a Administração
usa da sua supremacia sobre os administrados
d) a Administração presta sem ter usuários determinados,
para atender à coletividade no seu todo
4

33) A respeito da Lei de Improbidade Administrativa, é
correto afirmar que:
a) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação, dolosa
do agente, dar-se-á o integral ressarcimento do dano;
na mesma hipótese, se por omissão culposa o agente,
aplica-se o princípio da culpa concorrente
b) Para os efeitos da Lei de Improbidade Administrativa,
reputa-se agente público, todo aquele que exerce, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função em entidades públicas ou nas
entidades especificamente previstas na referida lei
c) Quando o ato de improbidade ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável
pelo inquérito representar ao Poder Judiciário, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado
d) As sanções previstas na Lei de Improbidade
Administrativa não se aplicam à pessoa que não é
agente público
34) Relativo ao tema dos bens públicos, assinale a
alternativa correta:
a) Concessão de direito real de uso é o contrato por meio
do qual se delega, sem remuneração, o uso de imóvel
não edificado para fins de edificação, urbanização ou
industrialização
b) Cessão de Uso é ato unilateral, discricionário e precário,
que se consubstancia em ato escrito, revogável a
qualquer tempo, sem ônus para a Administração;
dispensa lei e autorização
c) Autorização de uso é o ato administrativo unilateral,
discricionário e precaríssimo através do qual se transfere
o uso do bem público para particulares por um período
de curtíssima duração
d) Concessão de espaço: é o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário através do qual se transfere o
uso do bem público para particulares por um período
maior que o previsto para a permissão
35) Em conformidade com o enunciado decorrente do
princípio orçamentário da exclusividade, é correto
afirmar que:
a) o orçamento deve ter vigência limitada a um exercício
financeiro
b) os valores autorizados para a realização das despesas
no exercício deverão ser compatíveis com os valores
previstos para a arrecadação das receitas
c) as obrigações assumidas no exercício financeiro devem
ser compatíveis com os recursos financeiros obtidos no
mesmo exercício
d) a lei orçamentária não pode conter matéria estranha à
fixação das despesas e à previsão das receitas
36) “O orçamento passa a ser um instrumento de
operacionalização das ações do governo, em
consonância com os planos e diretrizes formuladas no
planejamento”.
Assinale a alternativa que apresenta com que técnica
orçamentária o trecho acima encontra consonância.
a) Orçamento Clássico ou Tradicional
b) Orçamento de Desempenho ou de Realizações
c) Orçamento-Programa
d) Orçamento Participativo
37) Não se apresentam como instrumentos de transparência
da gestão fiscal:
a) os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias
b) as prestações de contas e o respectivo parecer prévio
c) o relatório resumido da execução orçamentária e o
relatório da gestão fiscal
d) o relatório de audiência pública incidente sobre o Plano
Diretor e a minuta preparatória do projeto orçamentário
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38) Assinale a alternativa correta. Classificam-se como
receitas correntes, dentre outras:
a) os impostos e as taxas
b) as operações de crédito
c) as transferências de capital
d) as alienações de bens
39) No que diz respeito aos créditos orçamentários
adicionais, assinale a alternativa incorreta:
a) os créditos orçamentários adicionais suplementares se
destinam ao reforço da dotação orçamentária
b) os créditos orçamentários extraordinários, se destinam
a despesas urgentes e imprevistas
c) os créditos orçamentários adicionais especiais se
destinam a despesas para as quais não haja dotação
orçamentária específica
d) Os créditos suplementares e especiais devem ser
autorizados por decreto executivo e abertos mediante a
edição de resolução específica
40) Assinale a alternativa correta. São condições de
elegibilidade, dentre outras:
a) a nacionalidade brasileira e a filiação partidária
b) o pleno exercício dos direitos políticos e a idade mínima
de vinte e um anos para Vereador
c) o alistamento eleitoral e a idade mínima de vinte e cinco
anos para Governador e Vice-Governador de Estado e
do Distrito Federal
d) o domicílio eleitoral na circunscrição e a idade mínima
de trinta anos para Presidente e Vice-Presidente da
República e Senador
41) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
a) sistemas de consórcios e sorteios
b) juntas comerciais
c) trânsito e transporte
d) populações indígenas
42) A União não intervirá nos Estados nem no Distrito
Federal, exceto para:
a) garantir o livre comércio entre as unidades da Federação
b) prover a execução de lei federal, ordem ou decisão
judicial
c) assegurar condições de segurança pública
d) reorganizar as finanças da unidade da Federação que
suspender o pagamento da dívida fundada por mais de
dois semestres consecutivos
43) Relativo ao tema da competência concorrente, como tal
prevista na Constituição Federal da República, assinale
a alternativa correta:
a) Cabe à União elaborar as normas gerais referentes à
matéria de competência concorrente, competindo aos
Estados e aos Municípios suplementar tal legislação
b) Desde que exista Lei Federal sobre normas gerais,
os Estados poderão exercer a competência legislativa
plena, para atender a suas particularidades
c) A edição de normas gerais se posiciona no âmbito da
competência da União
d) O advento ulterior de Lei Federal incidente sobre
normas gerais não suspende a eficácia da Lei Estadual,
especialmente no que lhe fizer oposição

44) Assinale a alternativa correta. O controle externo, a
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
a) fiscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União participe,
de forma direta ou indireta, nos termos da legislação
internacional
b) apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República, mediante parecer prévio que
deverá ser elaborado em trinta dias a contar de seu
recebimento
c) sustar, se não atendido, a execução do contrato
impugnado, comunicando a decisão ao Poder Executivo
d) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei,
se verificada ilegalidade
45) Apresentam-se como requisitos da relação de emprego,
dentre outros:
a) a pessoalidade e onerosidade
b) a eventualidade e a subordinação
c) a alteridade e a gratuidade
d) a personalização e a temporariedade
46) Assinale a alternativa correta. O trabalho temporário
pode ser conceituado como sendo:
a) a pessoa física que presta serviços por conta própria
assumindo os riscos do empreendimento
b) é aquele que presta serviços ocasionais, esporádicos,
atuando em atividades não permanentes da empresa
c) relação direta entre tomador e prestador de serviços,
com pessoalidade, subordinação e onerosidade, mas
sem habitualidade
d) trabalho prestado a diferentes tomadores de serviço
e arregimentado por órgão gestor de mão de obra ou
sindicato de uma categoria profissional
47) Sobre o tema “aviso prévio”, assinale a alternativa
incorreta:
a) Considera-se aviso prévio não indenizado quando o
empregador determina o desligamento imediato do
empregado e efetua o pagamento da parcela relativa ao
respectivo período
b) Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, sem
justa causa, por iniciativa do empregador, poderá ele
optar pela concessão do aviso prévio trabalhado ou
indenizado, da mesma forma, quando o empregado
pede demissão
c) Nas relações de emprego, quando uma das partes
deseja rescindir, sem justa causa, o contrato de trabalho
por prazo indeterminado, deverá, antecipadamente,
notificar à outra parte, através do aviso prévio
d) Aviso prévio é a comunicação da rescisão do contrato
de trabalho por uma das partes, empregador ou
empregado, que decide extingui-lo, com a antecedência
que estiver obrigada por força de lei
48) No que diz respeito à competência da autoridade
judiciária brasileira para processar e julgar as ações no
Brasil, assinale a alternativa incorreta:
a) Compete à autoridade judiciária brasileira processar e
julgar as ações de alimentos, quando o réu mantiver
vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de
bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios
econômicos
b) A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz
litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária
brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são
conexas, ressalvadas as disposições em contrário de
tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no
Brasil
c) Compete
à
autoridade
judiciária
brasileira,
concorrentemente com a autoridade judiciária estrangeira,
conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil
d) Não compete à autoridade judiciária brasileira o
processamento e o julgamento da ação quando houver
cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em
contrato internacional, arguida pelo réu na contestação
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49) Não se considera litigante de má-fé aquele que:
a) usar do processo para conseguir objetivo ilegal
b) opuser resistência justificada ao andamento do processo
c) interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório
d) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo
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50) No que concerne aos atos processuais, assinale a
alternativa correta:
a) Como regra, os atos e os termos processuais dependem
de forma determinada, considerando-se inválidos os
que tenham sido realizados de outro modo
b) De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar
calendário para a prática dos atos processuais, quando
for o caso
c) Versando o processo sobre direitos que admitam
autocomposição, é vedado às partes estipular mudanças
no procedimento para ajustá-lo às especificidades da
causa
d) O direito de consultar os autos de processo que tramite
em segredo de justiça e de pedir certidões de seus
atos é restrito às partes, aos seus procuradores e ao
terceiros que tenham peticionado de forma adequada
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