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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

ESTADO DA BAHIA - CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

PROCURADOR JURÍDICO ADJUNTO

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico (05 questões), Noções de 
Informática (05 questões), Legislação (10 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. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
VII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
VIII. 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.
IX. 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.
X.  Você dispõe de 04h (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas  após seu início. 
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Gravidez por substituição

“Carrego seu filho por R$50 mil”

Proibida no Brasil, barriga de aluguel movimenta internet com 
grupos de oferta e procura

(Clarissa Pains)

 “Cedo meu útero por R$30 mil em dinheiro e um carro a 
partir do ano de 2012.”
 “Alugo barriga por R$50 mil para terminar de construir 
minha casa.”
 “Se você não tiver dinheiro, mas puder me arrumar um 
emprego, alugo meu útero sem custos.”
 Ao rolar a página de um grupo público sobre barriga de 
aluguel na internet, a sensação é de estar vendo uma seção 
de classificados. As mulheres informam quanto cobram e quais 
são suas exigências, e os possíveis contratantes selecionam 
as que mais se encaixam no perfil que procuram e entram em 
contato. Os valores costumam variar de R$10 mil a R$50 mil, 
e muitas “candidatas” se dispõem a viajar para outros estados. 
Tão explícitas na rede, essas transações comerciais são, no 
entanto, proibidas no Brasil. Por aqui, só se pode “emprestar” 
a barriga para parentes de até quarto grau e se não houver 
dinheiro envolvido, no que é chamado tecnicamente de cessão 
temporária de útero ou gravidez por substituição. 
 Quem tenta driblar isso, tem, em geral, consciência da 
proibição, mas alega necessidade financeira.[...]
 O tema não é consenso mesmo entre especialistas em 
reprodução. Para Maria Cecília, ter uma barriga solidária dentro 
da família e sem pagar é o ideal por uma questão emocional 
e de segurança para os pais e o bebê, mas a proibição da 
transação comercial traz outros problemas. 
 - O vínculo comercial dá, sim, margem a práticas de má-fé. 
No entanto, é uma faca de dois gumes: quando você proíbe, 
acham um jeito de fazer de forma clandestina e, portanto, 
insegura. Proibir não é o melhor caminho, mas isso é uma 
opinião pessoal – diz ela. 
 Membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida 
(SBRA), Marcio Coslovsky ressalta que o objetivo da norma 
é, acima de tudo, impedir que se atente contra a dignidade 
humana: 
 - A ideia é proteger as pessoas e não explorar a miséria 
delas. A única ponderação que cabe notar é que tal proibição, 
de forma geral, é associada à classe social: quem tem dinheiro 
pode pegar um avião e fechar um contrato de barriga de 
aluguel, porque vários países permitem. [...]
 Outra especialista, Claudia Navarro diz, ainda, que uma 
“inseminação caseira”, feita fora das clínicas especializadas, 
envolve uma série de perigos. 
 - Há risco grave de infecção. Nas clínicas, o sêmen fica 
guardado seis meses antes de ser usado, para dar tempo de 
a janela de incubação dos vírus terminar. Isso nos dá garantia 
de que a pessoa não tem HIV, por exemplo – diz ela. – E se, 
além da barriga, a mulher usar seu óvulo, ela será mãe de fato 
da criança. Pode, no futuro, pedir guarda, pensão. São muitas 
consequências. 

(Fonte: Jornal O Globo, 25/02/2018)      

1) Os três primeiros parágrafos do texto são reproduções 
de ofertas feitas, na internet, por mulheres que se 
propõem a alugar suas barrigas. O efeito dessa 
reprodução na construção do texto consiste em: 
a) explicitar uma avaliação negativa acerca do 

comportamento das mulheres e dos possíveis clientes.
b) apresentar as falas como dados de uma ficção para 

reforçar o caráter proibitivo da prática comercializada.  
c) problematizar o alto custo desse serviço oferecido, 

perspectiva que será o tema central do texto. 
d) dialogar com a sensação de ver uma “seção de 

classificados” apontada posteriormente pela autora. 

 Considere o fragmento abaixo para responder às 
questões 2 e 3 seguintes. 

“quando você proíbe, acham um jeito de fazer de uma forma 
clandestina” (7º§)

2) O pronome “você”, presente na primeira oração, 
aponta, semanticamente, para um referente: 
a) específico, sinalizando o interlocutor do texto, no caso, 

a entrevistadora.  
b) indefinido, caracterizando todos os possíveis clientes 

clandestinos. 
c) impreciso, indicando as autoridades responsáveis pela 

proibição.  
d) genérico, estabelecendo um diálogo com os leitores em 

geral.

3) Considerando o contexto em que o verbo “acham” 
está inserido, sintaticamente, seu sujeito deve ser 
classificado como: 
a) Composto. 
b) Indeterminado. 
c) Inexistente. 
d) Desinencial. 

4) A partir da leitura atenta do texto, é possível inferir 
que a oferta de mulheres como “barrigas de aluguel” é 
motivada, sobretudo, por razões: 
a) afetivas. 
b) éticas. 
c) econômicas. 
d) médicas. 

5) No 4º parágrafo, a oração “Ao rolar a página de um 
grupo público sobre barriga de aluguel na internet”, 
possui combinações, preposições e contrações 
estabelecendo nexos coesivos. Assinale a alternativa 
em que se aponta, CORRETAMENTE, o valor semântico 
de um desses termos. 
a) “Ao” – tempo. 
b) “de” (1ª ocorrência) – modo.
c) “sobre” – meio. 
d) “na” – finalidade. 

6) Ao observar o posicionamento do especialista Marcio 
Coslovsky, no texto, nota-se que ele:
a) reafirma a tese defendida por Maria Cecília sobre a 

proibição da barriga de aluguel. 
b) questiona a proibição apontando dados da legalidade 

da prática em outros países.
c) condena a proibição uma vez que ela exploraria a 

miséria das pessoas envolvidas. 
d) acrescenta um dado novo e econômico em relação à 

questão da proibição.  

7) O texto em análise pertence ao gênero jornalístico e 
apresenta um potencial informativo. Contribuem para 
isso todos os elementos linguísticos listados abaixo, 
EXCETO: 
a) o emprego da terceira pessoa do discurso.
b)  predomínio do registro informal como em “rolar” (4º§).
c)  referência a autoridades na área em questão.
d)  reprodução de falas por meio das citações. 

8) Em “Tão explícitas na rede, essas transações 
comerciais são, no entanto, proibidas no Brasil.” (4º§) 
o conectivo destacado poderia ser substituído, sem 
prejuízo de sentido, por: 
a) portanto. 
b) porquanto.
c) todavia. 
d) além disso.
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9) Assinale a alternativa em que se faz um comentário 
INCORRETO a respeito do vocábulo destacado em “- O 
vínculo comercial dá, sim, margem a práticas de má-
fé.”(7º§):
a) trata-se de um artigo definido feminino e no singular.
b) sua presença deve-se a uma questão de regência.
c)  não ocorre crase em função do vocábulo “práticas”. 
d)  classifica-se, morfologicamente, como preposição. 

10) Em “Pode, no futuro, pedir guarda, pensão. São muitas 
consequências.” (11º§), o termo em destaque encontra-
se entre vírgulas uma vez que é um: 
a) elemento que compõe uma sequência enumerativa. 
b) aposto que explica, na oração, a noção de tempo. 
c)  adjunto adverbial deslocado da ordem direta da oração. 
d)  termo de caráter expletivo com a noção de intensidade. 

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Felipe recebeu seu salário e gastou, num primeiro 

momento, 
5
3

 
para pagar uma dívida e do valor que 

sobrou gastou a terça parte na compra de um tablet. Se 
após os dois gastos Felipe ficou ainda com R$ 616,00, 
então para o tablet Felipe utilizou um valor, em reais, 
entre:
a) 300 e 400
b) 500 e 700
c) 800 e 1000
d) 1200 e 1400

12) Numa pesquisa de mercado sobre a preferência entre 
três produtos participaram 300 pessoas que opinaram 
uma única vez. O resultado foi: 23% escolheram 
o produto A, 24% escolheram o produto B, 15% 
escolheram o produto C, 11% escolheram os produtos 
A e B, 9% escolheram os produtos B e C, 7% escolheram 
os produtos A e C, 5% escolheram os três. Nessas 
condições, é correto afirmar que:
a)  exatamente 70 pessoas escolheram somente um dos 

produtos
b)  exatamente 36 pessoas escolheram pelo menos dois 

dos produtos
c)  exatamente 180 pessoas escolheram nenhum dos três 

produtos
d) exatamente 130 pessoas escolheram pelo menos um 

dos produtos

13) A soma dos dois próximos termos da sequência lógica 
3,4,7,10,11,16,15,22,..., indica a idade de Ana hoje. 
Desse modo, a idade de Ana daqui 3 anos será igual a:
a)  47
b)  50
c)  51
d)  52

14) Os primeiros termos de uma P.G. (progressão 
geométrica) finita são 24,12,6,3. Se uma P.A. (progressão 
aritmética) têm razão igual ao triplo da razão dessa P.G. 
e o primeiro termo é igual a 12, então a soma dos 6 
primeiros termos dessa P.A., é:
a)  54
b)  45
c)  54,5
d) 58,5

15) De acordo com a equivalência lógica proposicional, a 
negação da frase “João fez exercícios ou Paula não 
pratica esportes”, é:
a) João não fez exercícios ou Paula pratica esportes
b)  João não fez exercícios e Paula pratica esportes
c)  João não fez exercícios e Paula não pratica esportes
d)  João fez exercícios e Paula pratica esportes

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16) Relacione as duas colunas quanto aos tipos de 
componentes existentes em um microcomputador:
   (A) ROM (1) Software
   (B) BIOS (2) Hardware
   (C) RAM
a) A1 - B1 - C2
b)  A1 - B2 - C1
c)  A2 - B2 - C1
d)  A2 - B1 - C2

17) Quanto a Internet, Intranet e Extranet e seus principais 
protocolos, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta (de cima para baixo):
(  ) a Extranet é tipicamente utilizada por fornecedores, 

parceiros e clientes.
(  ) tanto a Internet como a Intranet e a Extranet utilizam o 

protocolo TCP/IP.
a) V - V
b) V - F
c)  F - V
d)  F - F

18) Se teclarmos simultaneamente a tecla CTRL e a tecla + 
em um navegador de Internet, teremos como resultado:
a) a inclusão do site atual nos Favoritos
b)  o aumento da visualização da página (zoom)
c)  a abertura de uma nova aba do navegador
d)  a abertura de uma nova janela do navegador

19) O estudo dos princípios e técnicas pelas quais a 
informação pode ser transformada da sua forma original 
para outra ilegível, de forma que possa ser conhecida 
apenas por seu destinatário (detentor da “chave 
secreta”), o que a torna difícil de ser lida por alguém 
não autorizado. Estamos descrevendo o conceito de:
a) digitalização
b)  algoritmo
c)  criptografia
d)  certificação digital

20) Assinale a alternativa que complete correta e 
respectivamente as lacunas da seguinte frase:

“O aplicativo para criação de Banco de Dados do LibreOffice 
é denominado _____________, que é semelhante ao 
_____________ do pacote do Microsoft Office”.

a) Base - Access
b)  Calc - OneDrive
c)  Math - Access
d)  Base - OneDrive
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LEGISLAÇÃO

21) Em conformidade com o preceituado na Lei Orgânica 
do Município de Feira de Santana, apresenta-se como 
infração político-administrativa do Prefeito Municipal, 
sancionadas com perda de mandato e sujeitas ao 
julgamento da Câmara Municipal:
a) ser titular de mais de um mandato público eletivo
b) ausentar-se do Município, por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos ou em viagem ao exterior, sem autorização 
da Câmara

c) retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos 
sujeitos a essa formalidade

d) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa 
que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público municipal, ou nela exerça 
função remunerada

22) O Prefeito Municipal de Feira de Santana perderá o 
mandato, por cassação, quando:
a) assumir outro cargo na Administração Pública direta, 

ressalvada a investidura em virtude de processo seletivo 
interno

b) condenado por crime comum em sentença definitiva
c) perder ou tiver suspensos seus direitos politicos
d) assumir outra função na Administração Pública 

fundacional, ressalvada a posse em virtude de concurso 
publico

23) No âmbito das respectivas competências, as entidades 
da Administração Pública Municipal deverão instituir e 
promover a cobrança da  seguinte receita municipal:
a) sanção pecuniária pelo descumprimento da legislação 

municipal
b) transferência de titularidade não onerosa de bens que 

integram o acervo patrimonial público
c) prestação de serviços públicos que ensejem tarifas e 

que possam ser prestados de forma gratuita
d) uso privativo não oneroso de bens dominicais por 

terceiros

24) As vagas na Câmara Municipal de Feira de Santana 
surgem mediante  extinção ou perda do mandato. A 
extinção do mandato pode ocorrer em virtude de: 
a) licença para tratamento de saúde
b) renúncia
c) exoneração
d) aposentadoria

25) No que concerne às sessões da Câmara Municipal de 
Feira de Santana, assinale a alternativa correta:
a) É facultado à Câmara Municipal mediante deliberação 

do Plenário, motivada por requerimento de pelo 
menos metade dos Vereadores, realizar reuniões 
extraordinárias, depois das sessões ordinárias

b) É vedado à Câmara Municipal realizar sessões 
extraordinárias no recesso parlamentar

c) No recinto do Plenário, durante as sessões, só serão 
admitidos os Vereadores, funcionários da Câmara 
Municipal em serviço e profissionais de comunicação 
credenciados

d) As sessões ordinárias devem ocorrer em dias úteis, com 
início às 08:00h (oito) horas, realizadas de segunda a 
quinta-feira

26) Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do 
Plenário, qualquer que seja o seu objeto. Apresentam-
se como modalidades de proposição:
a) requisições e impedimentos 
b) decretos autônomos e portarias
c) decretos regulamentares e ordens de serviço
d) requerimentos e moções

27) Assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de 
perda do cargo pelo servidor público estável, como tal 
prevista na Constituição Federal:
a) mediante instauração de sindicância administrativa
b) em virtude da instauração de inquérito policial
c) em virtude de sentença judicial transitada em julgado 
d) em virtude da instauração de inquérito civil

28) Ao agente público integrante da administração direta, 
no exercício de mandato eletivo, aplica-se, dentre 
outras, a seguinte diretriz constitucional: 
a) investido no mandato de Prefeito, deverá ser afastado 

do cargo, emprego ou função, podendo optar pela sua 
remuneração

b) cuidando-se de mandato eletivo estadual, poderá 
acumular eventual emprego ou função

c) investido no mandato de Prefeito, sendo compatíveis 
os horários, o agente politico deverá receber as 
diárias e gratificações de seu cargo, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo

d) nas situações que demandem o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço deverá 
ser contado para todos os fins da lei, exceção feita à 
promoção por antiguidade

29) No que concerne às denominadas “cláusulas 
exorbitantes”, assinale a alternativa incorreta:
a) São cláusulas exorbitantes aquelas que não seriam 

comuns ou que seriam ilícitas em contrato celebrado 
entre particulares, por conferirem prerrogativas a uma 
das partes (a Administração) em relação à outra; elas 
colocam a Administração em posição de supremacia 
sobre o contratado

b) É admitido que a Administração detenha as cláusulas 
exorbitantes, que se definem como as que colocam 
a Administração como detentora de consideráveis 
vantagens em relação ao particular, com garantias e 
prerrogativas, sem que haja qualquer tipo de prejuízo 
no que se refere à invalidez do contrato em sentido 
potestativo

c) Cláusulas exorbitantes são as que excedem do Direito 
Comum para consignar uma restrição à Administração. 
Tais cláusulas seriam lícitas num contrato privado, na 
medida em que haveriam de garantir absoluta isonomia 
das partes na execução do avençado

d) Os Contratos Administrativos são possuidores de 
cláusulas que, em uma relação de contrato no Direito 
Privado não seriam possíveis, pois permite que a 
Administração adquira privilégios, com garantia de 
várias prerrogativas

30) Haverá fraude, em prejuízo da Fazenda Pública, caso 
o procedimento licitatório instaurado para venda ou 
aquisição de mercadorias ou bens, ou contrato que 
dele decorra, se verifique diante da seguinte conduta:
a) mantendo a substância, a qualidade ou a quantidade da 

mercadoria fornecida
b) tornando, por qualquer modo, menos onerosa a proposta 

ou a execução do contrato
c) aumentando os preços ou valores
d) vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria 

falsificada ou deteriorada
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Analise os itens I a V para em seguida assinalar 
a alternativa correta considerando os princípios 
aplicáveis à licitação.
I. Impessoalidade.
II. Legalidade.
III. Publicidade.
IV. Formalismo moderado.
V. Competitividade.

 Assinale a alternativa correta.
a) O item I não identifica princípio aplicável ao processo 

licitatório
b) O item V identifica princípio aplicável à concorrência 

pública que decorre da ideia que apenas pessoas 
jurídicas podem participar de licitações realizadas pela 
Administração Pública

c) O princípio mencionado no item IV serve para equilibrar 
com a equidade a aplicação dos princípios da legalidade 
e da vinculação ao instrumento convocatório

d) Pelo princípio mencionado no item III, os atos e 
decisões do processo licitatório devem ser publicados, 
exclusivamente, em sítio eletrônico

32) Assinale a alternativa correta sobre a desapropriação.
a) Se o bem desapropriado for usado para interesses 

particulares dar-se-á a tresdestinação, que pode levar à 
retrocessão da desapropriação, com o retorno do bem 
ao expropriado

b) Se o bem desapropriado for usado para interesses 
particulares dar-se-á a destinação, que pode levar à 
homologação da desapropriação, com o retorno do bem 
ao expropriado

c) Se o bem desapropriado for usado para interesses 
particulares dar-se-á a tresdestinação, que pode levar à 
homologação da desapropriação, com o retorno do bem 
ao expropriado

d) Se o bem desapropriado for usado para interesses 
particulares dar-se-á a redestinação, que pode levar à 
realização da desapropriação, com o retorno do bem ao 
poder público

33) Assinale a alternativa correta sobre as características 
inerentes às normas constitucionais de eficácia contida.
a) São normas que permitem a alteração ilimitada de 

cláusulas pétreas
b) São normas da constituição que não permitem alteração 

por meio de Emenda Constitucional
c) São normas constitucionais cuja aplicabilidade depende 

da edição de normas legais
d) São normas que receberam do constituinte 

“normatividade suficiente”, que permite meios normativos 
destinados a lhes impor limitações de eficácia

34) Assinale a alternativa correta sobre a noção de 
propriedade e a questão que envolve sua distinção 
entre plena e limitada.
a) Propriedade plena é aquela que reúne os seus direitos 

elementares no do proprietário
b) A propriedade é plena ainda que exista ônus real sobre 

o bem
c) A propriedade é plena ainda que seja resolúvel
d) Toda propriedade é plena e a existência de ônus real 

representa sua ausência

35) Assinale a alternativa correta sobre os requisitos da 
dação em pagamento.
a) São requisitos da dação em pagamento: que a coisa 

dada em pagamento seja a mesma que a estipulada 
como objeto da prestação e que o credor dê sua 
concordância a tal substituição

b) São requisitos da dação em pagamento: que a coisa 
dada em pagamento seja outra que não o objeto da 
prestação e que o credor dê sua concordância a tal 
substituição

c) São requisitos da dação em pagamento: que a coisa 
dada em pagamento seja outra que não o objeto da 
prestação e que seja dada autorização judicial a tal 
substituição

d) São requisitos da dação em pagamento: que a coisa 
dada em pagamento seja a mesma que a estipulada 
como objeto da prestação e que seja dada autorização 
judicial a tal substituição

36) Sobre a sindicância e o processo disciplinar, assinale 
a alternativa correta, nos termos da Lei Complementar 
Nº 1/94 – Plano de Carreiras e Carreiras do Município de 
Feira de Santana/BA.
a) A sindicância deverá ser iniciada dentro de 03 (três) dias, 

contados da ciência do ato designatário dos membros 
da comissão e será concluída no prazo de até 30 (trinta) 
dias, não podendo tal prazo ser prorrogado

b) No processo disciplinar, o acusado será citado, por 
mandado expedido pelo presidente da comissão, para 
apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sendo-lhe assegurada vista do processo na repartição, 
desde que por intermédio de procurador

c) O processo disciplinar deverá ser iniciado dentro de 03 
(três) dias, contados da publicação do ato designatário 
dos membros da comissão e deverá estar concluído no 
prazo de 60 (sessenta) dias, admitida a sua prorrogação 
por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem

d) A autoridade competente deverá pronunciar-se sobre 
a sindicância no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 
partir da data do recebimento do relatório

37) Assinale a alternativa correta sobre as penalidades 
aplicadas ao servidor público, nos termos da Lei 
Complementar Nº 1/94 – Plano de Carreiras e Carreiras 
do Município de Feira de Santana/BA.
a) Será punido com suspensão de até 15 (quinze) 

dias, o servidor que, injustificadamente, recusar-
se a ser submetido à inspeção médica determinada 
pela autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade uma vez cumprida a determinação

b) Advertência, suspensão, sindicância, demissão e 
cassação de disponibilidade ou aposentadoria, são 
espécies de penalidades aplicáveis ao servidor público

c) Prescreve em 05 (cinco) anos a ação disciplinar quanto 
às infrações puníveis com demissão, suspensão e 
advertência

d) Em caso de insubordinação grave em serviço, será 
aplicada ao servidor pena de suspensão

38) Assinale a alternativa correta, de acordo com a Lei 
Complementar Nº 1/94 – Plano de Carreiras e Carreiras 
do Município de Feira de Santana/BA.
a) O servidor efetivo terá direito a licença não remunerada 

na forma da legislação eleitoral, sem prejuízo da 
percepção do seu vencimento básico e das vantagens 
de caráter pessoal

b) A investidura em cargo público ocorrerá com a aprovação 
em concurso público

c) Em nenhuma hipótese poderá haver prorrogação da 
duração normal do trabalho do servidor

d) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado ou mediante 
processo administrativo disciplinar em que lhe seja 
assegurada ampla defesa
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39) Assinale a alternativa correta com base nas disposições 
da Lei Complementar Nº 1/94 – Plano de Carreiras e 
Carreiras do Município de Feira de Santana/BA.
a) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo 

de provimento permanente ficará sujeito ao estágio 
probatório pelo período de 02 (dois) anos, durante o 
qual sua aptidão e capacidade para o exercício do cargo 
serão objeto de avaliações de desempenho

b) “Ascensão” é a passagem do servidor da classe de um 
cargo para a primeira do cargo imediatamente superior, 
em qualquer carreira e não depende de habilitação em 
concurso interno

c) Extinto o cargo, o servidor estável ficará em 
disponibilidade e terá sua remuneração reduzida até o 
seu retorno por meio do aproveitamento obrigatório

d) Considera-se como reintegração, o reingresso do 
servidor estável, no cargo anteriormente ocupado, ou 
no resultante de sua transformação, quando invalidado 
seu desligamento por decisão administrativa ou judicial, 
com ressarcimento da remuneração, quando couber

40) Assinale a alternativa correta sobre o termo inicial do 
prazo para contestação nos casos em que a citação seja 
realizada por ato do escrivão ou do chefe de secretaria.
a) A data da juntada da certidão nos autos
b) A data de ocorrência da citação
c) 5 (cinco) dias após a ocorrência da citação
d) A data em que o juiz homologar a citação

41) Assinale a alternativa correta sobre as consequências 
do julgamento da ação principal e da denunciação da 
lide.
a) Se a ação principal for julgada em desfavor do 

denunciante a denunciação da lide será julgada podendo 
a resolução se dar pela procedência ou improcedência

b) Se a ação principal for julgada extinta sem resolução 
do mérito a denunciação da lide será julgada pela 
procedência

c) Se a ação principal for julgada em desfavor do 
denunciante a denunciação da lide deverá ser julgada 
pela procedência

d) Se a ação principal for julgada em favor do denunciante 
a denunciação da lide deverá ser julgada pela 
improcedência

42) Assinale a alternativa correta sobre qual a figura 
jurídica que identifica a total paralisação dos efeitos do 
contrato de trabalho.
a) Suspensão
b) Interrupção
c) Celebração
d) Mitigação

43) Assinale a alternativa correta sobre a noção de aviso 
prévio no ordenamento jurídico brasileiro.
a) Consiste na obrigação que tem qualquer das partes do 

contrato de trabalho por tempo determinado de notificar 
à outra de sua intenção de romper o vínculo contratual, 
em data futura e certa

b) Consiste na obrigação que tem qualquer das partes 
do contrato de trabalho por tempo indeterminado de 
notificar à outra de sua intenção de romper o vínculo 
contratual, em data futura e certa

c) Consiste na obrigação reservada apenas ao empregador 
de notificar à outra de sua intenção de romper o vínculo 
contratual, em data futura e certa

d) Consiste na obrigação reservada apenas ao empregado 
de notificar à outra de sua intenção de romper o vínculo 
contratual, em data futura e incerta

44) Assinale a alternativa INCORRETA sobre os recursos e 
outros instrumentos utilizados no Processo Judicial do 
Trabalho.
a) Os pronunciamentos judiciais podem ser guerreados 

por outros mecanismos de impugnação, também 
reconhecidos como sucedâneos recursais

b) As ações autônomas de impugnação não são consideradas 
como recursos, mas tendo em vista a finalidade para a 
qual foram criadas, fazem as vezes destes e, por esta 
razão, são denominados de seus sucedâneos

c) A remessa necessária não é considerada propriamente 
um recurso, mas implica no reexame da decisão

d) O agravo de petição deve ser considerado um 
sucedâneo recursal dada sua natureza alheia à figura 
dos recursos trabalhistas

45) Acerca dos crimes contra a Administração Pública, 
conforme dispõe o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940), assinale a alternativa 
correta.
a) A pena de reclusão, cominada para o crime Corrupção 

Passiva é aumentada de um sexto, se, em consequência 
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou 
deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica 
infringindo dever funcional

b) Considera-se funcionário público, para os efeitos 
penais, somente quem, ainda que transitoriamente, 
exerce cargo, emprego ou função pública mediante 
remuneração

c) A pena prevista para o crime de Tráfico de Influência 
é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa, 
aumentada da metade, se o agente alega ou insinua 
que a vantagem é também destinada ao funcionário

d) Na figura culposa do crime de Peculato, a reparação 
do dano, a qualquer tempo, reduz a pena imposta pela 
metade

46) Assinale a alternativa correta, em relação aos crimes de 
responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, de acordo 
com o que dispõe o Decreto-Lei nº 201/67.
a) Aquele que utilizar-se indevidamente, em proveito 

próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos 
será punido com pena de detenção de três meses a três 
anos

b) Do despacho concessivo ou denegatório de prisão 
preventiva, ou de afastamento do cargo do acusado, 
caberá recurso em sentido estrito para o Tribunal 
competente, no prazo de cinco dias, em autos apartados

c) A condenação definitiva em qualquer dos crimes 
de responsabilidade, acarreta a perda de cargo e a 
inabilitação, pelo prazo de oito anos, para o exercício 
de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, 
sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao 
patrimônio público

d) A Câmara somente poderá cassar o mandato de 
Vereador, se este fixar residência fora do Município

47) Assinale a alternativa correta, sobre o prazo normal 
a ser observado por empresa ou equiparada para 
o pagamento da contribuição previdenciária sem a 
incidência de juros ou multa.
a) O recolhimento da contribuição normal deve ocorrer até 

o dia 15 (quinze) do mês seguinte àquele a que se refere 
a contribuição e a do 13º salário até o dia 20 (vinte) de 
dezembro

b) O recolhimento da contribuição normal deve ocorrer até 
o dia 20 (vinte) do mês seguinte àquele a que se refere 
a contribuição e a do 13º salário até o dia 20 (vinte) de 
dezembro

c) O recolhimento da contribuição normal deve ocorrer até 
o dia 20 (vinte) do mês seguinte àquele a que se refere 
a contribuição e a do 13º salário até o dia 15 (quinze) de 
dezembro

d) O recolhimento da contribuição normal deve ocorrer até 
o dia 15 (quinze) do mês seguinte àquele a que se refere 
a contribuição e a do 13º salário até o dia 15 (quinze) de 
dezembro
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48) Assinale a alternativa correta, sobre quais são as 
espécies tributárias na visão da teoria de classificação 
chamada de pentapartida.
a) Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 

compulsórios e contribuições parafiscais ou especiais
b) Impostos, taxas de serviços, taxas do poder de polícia, 

contribuições de melhoria e contribuições parafiscais ou 
especiais

c) Impostos, taxas, contribuições sociais, empréstimos 
compulsórios e contribuições parafiscais

d) Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 
sociais e contribuições parafiscais ou especiais

49) Assinale a alternativa INCORRETA, sobre a noção 
técnica de imunidade frente a outras figuras tributárias 
que podem resultar igualmente no não desembolso de 
valor em dinheiro do tributo.
a) Imunidade refere-se a uma limitação do poder de tributar 

que nenhuma lei tem atribuição para regular
b) A imunidade decorre de norma materialmente 

constitucional
c) A isenção é um favor legal, fruto do exercício da 

competência tributária por parte da entidade tributante
d) Imunidade e Isenção são favores tributários distintos, 

porém decorrentes do mesmo fenômeno restrito ao 
exercício ordinário do poder de tributar na elaboração 
da lei ordinária

50) Assinale a alternativa correta, sobre as disposições 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências. 
a) Para julgamento e classificação das propostas, será 

adotado o critério de menor preço, melhor técnica 
ou melhor preço e técnica, observados os prazos 
máximos para fornecimento, as especificações técnicas 
e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital

b) Para julgamento e classificação das propostas, será 
adotado o critério de menor preço ou melhor técnica, 
observados os prazos máximos para fornecimento, 
as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital

c) Para julgamento e classificação das propostas, será 
adotado o critério de menor preço, observados os 
prazos máximos para fornecimento, as especificações 
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital

d) Para julgamento e classificação das propostas, será 
adotado o critério de melhor técnica, observados os 
prazos máximos para fornecimento, as especificações 
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital


