
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE 
CABECEIRA GRANDE – MG 

 

Nível Superior 
 

Cargo 
Procurador Jurídico 

 
LEIA COM ATENÇÃO! 

 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado 
pelos fiscais da sala. 
02. Autorizado o início da prova, verifique se o caderno contém 30 (trinta) questões. 
Se não estiver completo, comunique ao fiscal. 
03. Todas as questões são de múltipla escolha, apresentando 4 (quatro) opções de 
resposta e uma única alternativa correta. 
04. Ao receber a folha de respostas, confira o seu nome e número de inscrição. 
Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
05. O tempo de prova será de 3 (três) horas. Este tempo compreende a assinatura 
e a transcrição para a Folha de Respostas. 
06. A última folha deste caderno é destacável e o candidato pode levá-la como 
anotação das respostas. Assinale as respostas primeiramente no corpo da prova, 
só depois transfira os resultados para a folha de respostas. 
07. O preenchimento da folha de respostas deve ser feito apenas com caneta 
esferográfica preta ou azul. Faça as marcas apenas no campo designado. A 
marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
08. A folha de resposta não será substituída (item 8.18.3 do edital), portanto não 
risque, amasse, dobre ou suje sua folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
 
 
 

 

 

 





LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 01 
O texto a seguir é um fragmento do romance A menina morta (1954), em que se vê o escravo 
José Carapina terminar de fazer o pequeno caixão da sinhazinha que morrera. 
 

 “Estava pronto o pequeno esquife, e a mucama poderia vir agora, para esconder as tábuas 
debaixo do cetim tão bonito, com os reflexos prateados e azuis. Contudo era preciso levá-lo, e o 
carpinteiro colocou-o sobre os ombros, como se fosse uma cruz, e atravessou o grande 
quadrado, muito curvo, penosamente, esmagado pelo peso enorme, acima de suas forças...”. 
 

Marque a alternativa que completa CORRETAMENTE a sentença a seguir. 
 

O romancista aborda a dor do escravo, que tinha muita dedicação à menina morta. A linguagem 
conotativa expressa tal sofrimento ao 
 

(A) evidenciar a habilidade com que o carapina fez o esquife. 
(B) acentuar a grande dimensão do espaço percorrido pelo escravo. 
(C) tratar o peso do caixão como acima das forças do carpinteiro. 
(D) dissimular a crueza das tábuas com os ornatos de cetim.  

 
QUESTÃO 02 
Leia o trecho transcrito de uma obra de Monteiro Lobato e atente para sua pontuação. 
 

 “Pedrinho não podia compreender férias passadas em outro lugar que não fosse no Sítio do 
Picapau Amarelo, em companhia de Narizinho, do Marquês de Rabicó, do Visconde de Sabugosa e da 
Emília. E tinha de ser assim mesmo, porque Dona Benta era a melhor das vovós; Narizinho, a mais 
galante das primas; Emília, a mais maluquinha de todas as bonecas; o Marquês de Rabicó, o mais rabicó 
de todos os marqueses; e o Visconde de Sabugosa, o mais ‘cômodo’ de todos os viscondes. E havia ainda 
a tia Nastácia, a melhor quituteira deste e de todos os mundos que EXISTEM.” 

(LOBATO, Monteiro. O Saci. In: Obra infantil completa. S. Paulo: Brasiliense, 1982, p.199) 
 

Veja outras possibilidades de pontuação nas seguintes passagens. 
 

I. E tinha de ser assim mesmo; porque Dona Benta era a melhor das vovós. 
II. O Marquês de Rabicó; o mais rabicó de todos os marqueses. 
III. Emília – a mais maluquinha de todas as bonecas. 
IV. E havia ainda a tia Nastácia: a melhor quituteira deste e de todos os mundos que existem. 

 

Marque a alternativa que apresenta as passagens onde a pontuação foi substituída 
CORRETAMENTE. 
 

(A) I e III. 
(B) III e IV. 
(C) II e IV. 
(D) I e II. 

 
QUESTÃO 03  
Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto a seguir quanto ao 
emprego do sinal indicativo de crase. 
 

 "A casa está situada na rodovia RJ-151, ____ duas horas da capital, com o Rio Preto correndo 
paralelo pela sua esquerda. As árvores copadas de grande porte são obstáculo ____ uma visão perfeita 
da casa-sede. Próximas ao curral, na lateral direita, ficam enfileiradas espécies arbóreas frondosas de 
porte avantajado, semelhantes ____ europeias, formando uma grande área sombreada, com área especial 
para andar ____ cavalo". 

(<http://www.institutocidadeviva.org.br/inventarios/sistema/wpcontent/uploads/2008/05/15_faz-santana_f15.pdf> Acesso em 01 nov. 2017- Adaptado) 
 

(A) a - a - às - a 
(B) a - a - as - à 
(C) à - à - às - à 
(D) à - à - as - a 



QUESTÃO 04 
Leia o texto de Vinicius de Moraes. 

TEU NOME 
Teu nome, Maria Lúcia 

Tem qualquer coisa que afaga 
Como uma lua macia 

Brilhando à flor de uma vaga. 
Parece um mar que marulha 
De manso sobre uma praia 

Tem o palor que irradia 
A estrela quando desmaia 
É um doce nome de filha 

É um belo nome de amada 
Lembra um pedaço de ilha 
Surgindo de madrugada. 

Tem um cheirinho de murta 
E é suave como a pelúcia 
É acorde que nunca finda 
É coisa por demais linda 
Teu nome, Maria Lúcia... 

 

As afirmações abaixo estabelecem características de alguns gêneros textuais. Marque a 
alternativa que corresponde ao gênero enfatizado no texto de Vinicius. 
 

(A) Insere-se na categoria de soneto, por apresentar uma estrutura rígida, com métrica e 
rimas. 

(B) Pertence ao gênero descritivo e injuntivo, uma vez que seu propósito é apresentar 
objetivamente qualidades de alguém. 

(C) Identifica-se como canção por possuir em sua estrutura um refrão, ou seja, parte da letra 
que se repete várias vezes ao longo do texto. 

(D) Exemplifica o gênero poético, escrito em versos, numa linguagem sonora, capaz de 
transmitir emoções. 

 
QUESTÃO 05 
Leia um fragmento do conto “Um escritor nasce e morre”, de Carlos Drummond de Andrade. 
 

“É verdade que Turmalinas me compreendia pouco, e eu a compreendia menos. Meus 
requintes espasmódicos eram um pouco estranhos a uma terra em que a hematita calçava as 
ruas, dando às almas uma rigidez triste.” 
 

Embora o conto seja um gênero fictício, essa passagem corresponde a aspectos autobiográficos. 
Percebe-se que o excerto faz uma intratextualidade, ou seja, intertextualidade com a própria 
poesia do autor. Marque a alternativa CORRETA, cujos versos comprovam isso. 
 

(A)  “Casas entre bananeiras / mulheres entre laranjeiras / pomar amor cantar / Um homem vai 
devagar. / Um cachorro vai devagar. / Um burro vai devagar.  / Devagar... as janelas 
olham. / Eta vida besta, meu Deus.” (“Cidadezinha qualquer”). 

(B) “Alguns anos vivi em Itabira. / Principalmente nasci em Itabira. / Por isso sou triste, 
orgulhoso: de ferro. / Noventa por cento de ferro nas calçadas. / Oitenta por cento de ferro 
nas almas. / E esse alheamento de que na vida é porosidade e comunicação.” 
(“Confidência do itabirano”). 

(C)  “No deserto de Itabira / a sombra de meu pai/ tomou-me pela mão. / Tanto tempo perdido; 
/ Porém nada dizia / Não era dia nem noite. / Suspiro?  Voo de pássaro? / Porém nada 
dizia." ("Viagem na família"). 

(D) “Nos áureos tempos / a rua era tanta. / O lado direito / retinha os jardins. / Neles 
penetrávamos / indo aparecer / já no esquerdo lado / que em ferros jazia. / Nisto se 
passava / um tempo dez mil.” (“Nos áureos tempos”). 



QUESTÃO 06 
Murilo Mendes, poeta mineiro, em sua obra História do Brasil, revisita alguns acontecimentos 
históricos e confere a eles nova abordagem, como se lê no texto “Quinze de novembro”, transcrito 
a seguir. 

"Deodoro todo nos trinques 
Bate na porta de Dão Pedro Segundo. 

- Seu imperadô, dê o fora 
que nós queremos tomar conta desta bugiganga. 

Mande vir os músicos. 
O imperador bocejando responde 

- Pois não meus filhos não se vexem 
me deixem calçar as chinelas 

podem entrar à vontade: 
só peço que não me bulam nas obras completas de Vítor Hugo". 

 

Com base na norma padrão escrita da língua portuguesa e em suas variações linguísticas, 
marque a afirmativa CORRETA. 
 

(A) A expressão “nos trinques” corrobora o caráter erudito que assinala o estilo do poema. 
(B) O uso do “Dão” foi para conferir maior nobreza ao Imperador do Brasil. 
(C) As duas grafias para a palavra “imperador” evidenciam e acentuam o tom coloquial e 

despojado do texto. 
(D) O uso do “me” no início do verso expressa a obediência às regras ortodoxas da gramática. 

 
QUESTÃO 07 
Leia o trecho transcrito de Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro João Guimarães Rosa. 
  

“Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo: para 
pensar longe, sou cão mestre – o senhor solte em minha frente uma ideia ligeira, e eu rastreio 
essa por fundo de todos os matos, amém!” 
 

Nessa passagem, o protagonista, ao se identificar com um “cão mestre”, recorre a uma 
__________________, ou seja, pela substituição de um termo por outro, a partir de uma relação 
de __________________ entre os elementos que esses termos designam. É uma espécie de 
___________________ subentendida. 
 

Em sequência, as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas são: 
 

(A) Metonímia / contiguidade / reiteração 
(B) Comparação / similaridade / omissão 
(C) Eufemismo / contiguidade / atenuação 
(D) Metáfora / similaridade / comparação 
 



INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 08 
É CORRETO afirmar que a tecla logotipo do WINDOWS  existente nos teclados: 
 

(A) Trata-se de uma importante ferramenta para navegar com agilidade. Bastando para isso 
combiná-la com outras teclas, e assim ativar outros atalhos para várias funções. 

(B) Seu uso é limitado para abrir o Menu Iniciar ao ser pressionada. 
(C) Possui a mesma funcionalidade da tecla “Fn” disponível em notebooks. 
(D) Ao pressioná-la concomitantemente com <CTRL> + <ALT> + <DEL> desliga-se o 

computador. 
 
QUESTÃO 09 
Marque a tecla de função responsável pela renomeação de um arquivo no Windows Explorer: 
 

(A) F2 
(B) <CTRL> + R 
(C) F1 
(D) F8 

 
QUESTÃO 10 
Qual ação no Windows Explorer (atalho de teclado) responsável por selecionar todos os arquivos 
de uma só vez dentro de uma pasta aberta? 
 

(A) <CTRL> + X 
(B) <SHIFT> + A 
(C) <CTRL> + A 
(D) <SHIFT> + X 

 
QUESTÃO 11 (QUESTÃO ANULADA) 
Relativo à função do “Gerenciador de Tarefas” do Windows marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) “N” Ele permite que você agende tarefas automatizadas que realizem ações em um horário 
específico ou quando um determinado evento ocorrer. 

(B) “O” Ele permite instalar e atualizar os drivers dos dispositivos de hardware, alterar as 
configurações de hardware desses dispositivos e solucionar problemas. 

(C) “P” Ele permite procurar e gerenciar os logs de eventos. 
(D) O “N” mostra os programas, processos e os serviços que estão sendo executados no 

computador. Você pode usá-lo para monitorar o desempenho do computador ou para 
fechar um programa que não está respondendo. 

 
QUESTÃO 12 
Qual atalho de teclado referente à abertura da caixa de diálogo “Executar” do Windows? 
 

(A) <CTRL> + <ALT> + <DEL> 
(B) <WIN( )> + R 
(C) <CTRL> + <ALT> + <SHIFT> 
(D) <WIN( )> + E 

 



QUESTÃO 13 
As atualizações de segurança do Windows podem ajudar a proteger contra ameaças novas e 
contínuas à sua privacidade e ao seu computador. Dentre as opções disponíveis de configuração 
qual opção é a RECOMENDADA pelo Sistema Operacional Windows? 
 

(A) Baixar atualizações, mas permitir que eu escolha quando instalá-las. 
(B) Instalar atualizações automaticamente. 
(C) Procurar atualizações, mas permitir que eu decida quando baixa-las e instalá-las. 
(D) Nunca verificar se há atualizações. 

 
QUESTÃO 14 
Por padrão, a extensão de salvamento dos arquivos relativos à versão Microsoft Word 2010 é 
“docx”. Marque a alternativa INCORRETA sobre as características dessa extensão: 
 

(A) O arquivo gerado no formato “docx” é baseado em XML, fato que traz uma série de 
benefícios para o usuário. Um deles é a compactação automática do arquivo no momento 
em que é salvo utilizando a tecnologia ZIP, fazendo com que os arquivos sejam até 75% 
menores que aquelas no formato antecessor. 

(B) São mais seguros, uma vez que arquivos com o “x”, como DOCX, XLSX (do Excel) e PPTX 
(do PowerPoint), não podem conter macros VBA (Visual Basic for Applications), nem 
controles ActiveX. 

(C) Recuperação de arquivos danificados melhorada. Os arquivos estão estruturados de uma 
forma modular que mantém os diferentes componentes de dados no arquivo separados 
uns dos outros. Isto permite que eles sejam abertos mesmo que um componente dentro 
dele (por exemplo, um gráfico ou uma tabela) se encontre danificado ou corrompido. 

(D) O arquivo gerado no formato antecessor: “doc”, ocupa menos espaço na unidade onde ele 
será salvo ou armazenado. 

 
QUESTÃO 15 
Tabelas fazem parte das funcionalidades da guia Inserir no grupo Tabela do Microsoft Word 2010 
e servem para organizar informações correspondentes em linhas e em colunas. Todas as 
alternativas abaixo são opções disponíveis no grupo acima descrito para incluir uma tabela, 
EXCETO: 
 

(A) Inserir Tabela (selecionando Colunas e Linhas visualmente). 
(B) Desenhar Tabela. 
(C) Arquivo PDF. 
(D) Planilha do Excel. 

 
QUESTÃO 16 
Marque a alternativa CORRETA para imprimir páginas da web utilizando o Internet Explorer: 
 

(A) Imprima páginas pressionando <CTRL> + P no teclado ou clique no botão Ferramentas > 
Imprimir e, em seguida, selecione Imprimir. 

(B) Imprima páginas pressionando <CTRL> + I no teclado ou clique no botão Ferramentas > 
Imprimir e, em seguida, selecione Imprimir. 

(C) Imprima páginas pressionando <CTRL> + P no teclado ou clique no botão Ferramentas > 
Arquivo > Imprimir e, em seguida, selecione Imprimir. 

(D) Imprima páginas pressionando <CTRL> + I no teclado ou clique no botão Ferramentas > 
Arquivo > Imprimir e, em seguida, selecione Imprimir. 

 



QUESTÃO 17 
Para se anexar um arquivo em uma mensagem no Outlook 2010, pode-se usar as seguintes 
alternativas, EXCETO: 
 

(A) Utilizar teclas de atalho <SHIFT> + C para selecionar o(s) arquivo(s) desejado(s) e 
<SHIFT> + V na janela da mensagem para colar; 

(B) Na janela da mensagem, na guia “Mensagem”, no grupo “Incluir”, clique em Anexar 
Arquivo; 

(C) Usando o comando da guia Inserir no grupo “Incluir”; 
(D) Arrastar arquivos de pastas no seu computador e soltá-los na Janela da mensagem.     



CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
QUESTÃO 18 
Associe as duas colunas, relacionando a competência com o respectivo órgão público local.  
 

ÓRGÃO COMPETÊNCIA 

(1) Município 

 
(2) Câmara Municipal 

 
(3) Mesa da câmara 

(   ) Emitir parecer sobre pedido de licença de vereador. 
 

(   ) Fomento da indústria, do comércio, da agricultura e da 
pecuária. 
 

(   ) Criar comissões parlamentares de inquérito.  
 

(   ) Tomar e julgar as contas do prefeito.    
 

(   ) Elaborar o orçamento municipal prevendo a receita e fixando a 
despesa, com base em planejamento administrativo.  
 

(   ) Autorizar o prefeito a ausentar-se do município através do 
projeto de resolução.  
 

 

A sequência CORRETA dessa associação é:  
 

(A) 3, 1, 2, 3, 1, 2. 
(B) 3, 1, 2, 2, 1, 3. 
(C) 3, 1, 3, 2, 1, 2. 
(D) 2, 1, 3, 3, 1, 2. 

 
QUESTÃO 19 
NÃO constitui objetivo básico do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos 
servidores públicos da Prefeitura de Cabeceira Grande:  
 

(A) Estabelecer a organização dos trabalhos por meio da descrição dos cargos com as 
respectivas funções.  

(B) Valorizar o servidor, como forma de melhorar a qualidade da prestação de serviços 
públicos.  

(C) Observância dos princípios da legalidade, pessoalidade, finalidade, moralidade e 
probidade. 

(D) Prevalência do servidor em detrimento da demanda da comunidade local. 
 
QUESTÃO 20  
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de primeiro efetivo ficará sujeito ao 
estágio probatório pelo prazo de 3 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacitação serão 
objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores básicos:  
 

(A) Meritocracia, atestado de aptidão física, atestado médico, avaliação de superiores e auto 
avaliação. 

(B) Cursos realizados, avaliação do público externo, elogios recebidos dos superiores e 
avaliação dos colegas da equipe de trabalho. 

(C) Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.  
(D) Aparência física, respeito aos superiores, dedicação ao trabalho, senso crítico e imposição 

de suas ideias básicas no dia a dia do trabalho realizado.  
 

 
 
 
 



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROCURADOR JURÍDICO 

 
QUESTÃO 21 
Acerca da Lei n° 317 de 2010 do Município de Cabeceira Grande/MG, que dispõe sobre a 
instituição, implantação e gestão do Plano de Carreiras do Magistério Público Municipal, é correto 
afirmar, EXCETO: 
 

(A) Rede Municipal de Ensino é o conjunto de instituições e órgãos que realiza atividades de 
educação sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desportos. 

(B) A prestação de serviço em regime de 40 (quarenta) horas semanais e a concessão do 
incentivo de dedicação exclusiva dependerá de parecer favorável do Conselho Escolar, e, 
em sua falta, da Comissão de Gestão do Plano de Carreira. 

(C) Carreira do Magistério Público Municipal é integrada apenas pelo cargo de provimento 
efetivo de Professor e estruturada em classes e padrões. 

(D) A remuneração do titular de cargo da Carreira corresponde ao vencimento relativo ao 
padrão e à classe de habilitação em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias 
a que fizer jus. 

 
QUESTÃO 22 
De acordo com a lei n° 500 de 2016, que Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
servidores públicos efetivos da Prefeitura de Cabeceira Grande e dá outras providências, é 
CORRETO afirmar que: 
 

(A) Fica autorizada a realização de concurso público de provas ou de provas e títulos para os 
cargos/especialidades de que trata esta Lei, especialmente os cargos/especialidades 
novos ou os preexistentes vagos, desde que sejam providos somente a partir de 1° de 
janeiro de 2017. 

(B) O enquadramento dos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo da 
Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande não foi automático com a referida Lei, mas a 
transformação legal observou, tanto quanto possível, a equivalência de atribuições, grau de 
dificuldade e responsabilidade, nomenclatura, grau de escolaridade, nível de vencimento, 
habilitação legal, entre outros fatores. 

(C) Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo designado para o exercício de função 
gratificada/confiança ou de maior complexidade, deverá ser concedida, pelo Prefeito, 
gratificação entre 10% (dez por cento) a 60% (sessenta por cento) incidente sobre o 
vencimento-base do servidor designado, cujo valor não será incorporado, vedada a 
acumulação de 2 (duas) ou mais funções e a concessão da gratificação para exercício de 
atribuições inerentes ao desempenho do próprio cargo efetivo. 

(D) Não perde o direito à progressão e à promoção o servidor que, no período aquisitivo, sofrer 
punição disciplinar em que tenha sido aplicada apenas pena de suspensão. 

 



QUESTÃO 23 
Quanto a Lei Orgânica do Município de Cabeceira Grande, verifique as seguintes sentenças, 
assinale (V) para VERDADEIRO ou (F) para FALSO e marque a alternativa CORRETA: 
 

(   ) É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com outros 
municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e 
sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e 
daqueles inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas competências 
municipais específicas. 

(   ) O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato 
com órgãos da Administração Direta, autarquia, empresa pública, sociedade de 
economia mista, fundação instituída ou mantida pelo Poder Público, ou empresa 
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes. 

(   ) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de 
controle interno dos Poderes Executivo e Legislativo. 

 

(A) V; F; V. 
(B) V; F; F. 
(C) F; F; F. 
(D) V; V; V. 

 
QUESTÃO 24 
É correto afirmar que compete privativamente ao Município de Cabeceira Grande/MG, EXCETO: 
 

(A) Legislar sobre assuntos de interesse local. 
(B) Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos e minerais em seu território. 
(C) Criar, organizar e suprimir distritos, observadas as legislações estadual e municipal. 
(D) Ordenamento das atividades urbanas e fixação de condições e horários para 

funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, observadas as 
legislações federal e estadual pertinentes à matéria. 

 
QUESTÃO 25 
Verifique as assertivas abaixo: 
 

I. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução.  

II. Vetar projetos de lei, sempre em sua integralidade;  
III. Encaminhar ao Tribunal de Contas, até 30 de abril de cada ano, a sua prestação de 

contas, bem como o balanço do exercício anterior;  
IV. Propor à Câmara projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes 

orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;  
V. Propor à Câmara Municipal a contratação de empréstimos para o Município. 

 
São atribuições privativas do Prefeito de Cabeceira Grande: 
 

(A) II, III e IV. 
(B) III, IV e V. 
(C) I, IV e V. 
(D) II, IV e V. 

 
 



QUESTÃO 26 
O Município de Cabeceira Grande organizará sua administração e exercerá suas atividades com 
base num processo de planejamento, de caráter permanente, descentralizado e participativo, 
como instrumento de democratização da gestão da cidade, de estruturação da ação do Executivo 
e orientação da ação dos particulares. 
 

Acerca do processo de planejamento, marque a alternativa ERRADA: 
 

(A) Considera-se processo de planejamento a definição de objetivos determinados em função 
da realidade local e da manifestação da população na preparação dos meios para atingi-
los, o controle de sua aplicação e a avaliação dos resultados obtidos.  

(B) É assegurada a participação direta dos cidadãos, em todas as fases do planejamento 
municipal, na forma da lei, através das suas instâncias de representação, entidades e 
instrumentos de participação popular. 

(C) Os planos integrantes do processo de planejamento poderão ser compatíveis entre si e 
seguir as políticas gerais e setoriais segundo as quais o Município organiza sua ação.  

(D) A Lei disciplinará a realização, a discussão, o acompanhamento da implantação, a revisão 
e atualização dos planos integrantes do processo de planejamento. 

 
QUESTÃO 27 
Quanto às questões legais do Meio Ambiente em Cabeceira Grande/MG, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) O Município fiscalizará, sempre de forma independente, a geração, o acondicionamento, o 
armazenamento, a utilização, a coleta, o trânsito, o tratamento e o destino de material 
radioativo empregado em finalidades de cunho medicinal, de pesquisa e industrial no 
Município, bem como substâncias, produtos e resíduos em geral, prevenindo seus efeitos 
sobre a população. 

(B) As pessoas jurídicas, públicas ou privadas, e as pessoas físicas são responsáveis, perante 
o Município, pelos danos causados ao meio ambiente, devendo o causador de dano 
promover a recuperação plena do meio ambiente degradado, sem prejuízo das demais 
responsabilidades decorrentes. 

(C) O Município poderá recuperar e promover o aumento de áreas públicas para implantação, 
preservação e ampliação de áreas verdes, inclusive arborização frutífera e fomentadora da 
avifauna. 

(D) O Município, sempre de forma independente, promoverá a preservação, conservação, 
defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente. 

 
QUESTÃO 28 
O Município de Cabeceira Grande tem sua legislação de Imposto Sobre Serviços – ISS instituída, 
sendo que em 2016 o Governo Federal editou e publicou a Lei Complementar 157/2016, que veio 
a instituir novas regras para o referido tributo. Com base na LC 157/2016.  
 

Marque a alternativa ERRADA: 
 

(A) Referida Lei Complementar altera a legislação municipal de imediato, podendo o Município 
passar a cobrar os serviços incluídos na lista anexa da referida Lei Complementar 
157/2016, a partir da sua publicação. 

(B) Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, 
aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem a Lei 
Complementar 116/2003. 

(C) Haverá cobrança do ISS no domicílio do tomador do serviço, no caso dos serviços 
prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito, estando suspensa referida 
questão por conta da cautelar da ADI 5835, proferida pelo STF. 

(D)  Ficou estabelecida nesta, a alíquota mínima de 2%. 



QUESTÃO 29 
Quanto ao Estatuto dos Servidores do Município de Cabeceira Grande/MG, marque a alternativa 
ERRADA: 
 

(A) A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos 
da administração municipal direta e indireta, dos membros de qualquer dos Poderes 
do Município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidas cumulativamente, ou 
não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, poderão 
exceder o subsídio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal. 

(B)  O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada ou, ainda, aquele cuja dívida relativa a reposição 
seja superior a 5 (cinco) vezes o valor de sua remuneração, terá o prazo de 60 (sessenta 
dias) para quitar o débito. 

(C)  As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de 
concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sendo terminantemente 
vedada a superposição de vantagens pecuniárias ("efeito cascata/repique"), observado o 
disposto no inciso XIV, do artigo 37, da Constituição Federal. 

(D) Quanto ao direito administrativo, no que pertine a acumulação remunerada de cargos 
públicos, é proibida, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: a) 02 (dois) 
cargos de professor; b) 1 (um) cargo de professor com outro técnico ou científico; ou c) 3 
(três) cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas. 

 
QUESTÃO 30 
Marque a opção ERRADA, com base nas questões constitucionais: 
 

(A) À luz do entendimento do STF, a respeito do controle de constitucionalidade, pode-se 
afirmar que súmula vinculante poderá ser cancelada ou revista se demonstradas 
modificação substantiva do contexto político, econômico ou social, alteração evidente da 
jurisprudência do STF ou alteração legislativa sobre o tema. 

(B) No que se refere às normas constitucionais aplicáveis aos tributos de competência 
municipal, Lei editada após a Emenda Constitucional n.º 29/2000, deverá ser declarada 
constitucional caso institua cobrança de IPTU com alíquotas diferentes em razão da 
localização do imóvel. 

(C) De acordo com o previsto na CF e considerando a jurisprudência do STF, respeito do 
controle de constitucionalidade é correto afirmar que em relação à ADI interventiva, a 
intervenção estadual em município será possível quando o Poder Judiciário verificar que 
ato normativo municipal viola princípio constitucional sensível previsto na Constituição 
estadual. 

(D) À luz das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal acerca de receita e operação 
de crédito, é correto afirmar que se houver frustração de receita constatada na verificação 
bimestral e esta impactar no cumprimento das metas de resultado primário, os Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério Público (MP) deverão adotar medidas de 
restrição de empenho. 





 
 
 
ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 

 
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 11  Nº 21  
Nº 02  Nº 12  Nº 22  
Nº 03  Nº 13  Nº 23  
Nº 04  Nº 14  Nº 24  
Nº 05  Nº 15  Nº 25  
Nº 06  Nº 16  Nº 26  
Nº 07  Nº 17  Nº 27  
Nº 08  Nº 18  Nº 28  
Nº 09  Nº 19  Nº 29  
Nº 10  Nº 20  Nº 30  

 
 
Este Caderno de Prova será divulgado dia 02 de maio de 2018, no site da FGR 
www.fgrconcursos.org.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande 
www.pmcg.mg.gov.br. 
 
O Gabarito será divulgado dia 02 de maio de 2018, no Diário Oficial do Estado, no site da FGR 
www.fgrconcursos.org.br e no site da Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande 
www.pmcg.mg.gov.br.  
 
 
 

 
DECLARAÇÃO  

  
 
Declaro, para os devidos fins, que o (a) candidato (a) 
______________________________________________________, compareceu nesta data, no 
período de 14h às 17h, para realização das Provas Objetivas do Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Cabeceira Grande. 
 
Cabeceira Grande, 29 de abril de 2018. 
 

 
Pedro Seixas da Silva 

Superintendente-Geral. 
 


