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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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18. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição Federal de 1988.

a. SQUARE A participação do setor público para a execu-
ção de projetos de pesquisa, de desenvolvi-
mento científico e tecnológico e de inovação 
deverá ocorrer, obrigatoriamente, sem contra-
partida financeira pelo ente beneficiário.

b. SQUARE O Estado estimulará a formação e o fortaleci-
mento da inovação, a constituição, a manuten-
ção de parques e polos tecnológicos cuja inicia-
tiva for privada, sendo vedada a participação 
de entes públicos na atuação, criação, absorção, 
difusão e transferência de tecnologia.

c. Check-square O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação será organizado em regime de cola-
boração entre entes, tanto público quanto 
privado, com vistas a promover o desenvolvi-
mento científico e tecnológico e a inovação.

d. SQUARE Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão legislar, supletivamente, sobre normas 
gerais do Sistema Nacional de Ciência, Tecnolo-
gia quando necessário para o atendimento das 
suas peculiaridades locais.

e. SQUARE Cabe exclusivamente à União firmar instrumen-
tos de cooperação com órgãos e entidades 
públicos e com entidades privadas para a exe-
cução de projetos de pesquisa, de desenvolvi-
mento científico e tecnológico e de inovação.

19. De acordo com o Código de Processo Civil, é cor-
reto afirmar sobre os embargos de declaração:

a. SQUARE Os embargos serão opostos.
b. SQUARE Os embargos de declaração não interrompem 

o prazo recursal, mas possuem efeito de sus-
pender a decisão embargada.

c. SQUARE Os embargos de declaração opostos contra 
decisão unipessoal do relator deverão ser apre-
ciados pelo órgão colegiado do Tribunal.

d. Check-square Considera-se omissa a decisão que deixe de 
se manifestar sobre tese firmada incidente de 
assunção de competência aplicável ao caso sob 
julgamento.

e. SQUARE Os embargos de declaração serão opostos no 
prazo de dez dias, quando o juiz intimará o 
embargado para, querendo, manifestar-se, em 
igual prazo.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição Federal de 1988.

a. SQUARE É garantida aos maiores de sessenta anos a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

b. SQUARE O dever de amparar as pessoas idosas, assegu-
rando sua participação na comunidade, defen-
dendo sua dignidade e bem-estar é de obriga-
ção única da família.

c. SQUARE São penalmente imputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 
especial.

d. SQUARE Os idosos têm o direito de serem amparadas 
em programas específicos, que serão realizados, 
preferencialmente, em locais de fácil acesso e 
perto de suas residências.

e. Check-square Os filhos maiores têm o dever de ajudar e 
amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade.

17. Assinale a alternativa correta sobre a arguição de 
preceito fundamental.

a. SQUARE Da decisão de indeferimento da petição inicial 
caberá recurso ordinário, no prazo de 15 dias.

b. Check-square A decisão terá eficácia contra todos e efeito 
vinculante relativamente aos demais órgãos do 
Poder Público.

c. SQUARE Quando o preceito fundamental violado for 
de abrangência municipal, a ação de arguição 
do seu descumprimento poderá ser apreciada, 
liminarmente, pelo Tribunal de Justiça local.

d. SQUARE A irrecorribilidade da decisão que julgar proce-
dente ou improcedente o pedido em arguição 
de descumprimento de preceito fundamental 
não afasta a possibilidade do ajuizamento de 
ação rescisória.

e. SQUARE O requisito da subsidiariedade impede a utili-
zação da Reclamação em caso de descumpri-
mento da decisão proferida na ação de argui-
ção de preceito fundamental.
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22. É correto afirmar sobre a responsabilidade civil 
do Estado:

a. SQUARE Será sempre objetiva, em decorrência da teoria 
do risco da atividade, devendo ser comprovada 
a ação estatal e o dano.

b. SQUARE Será subjetiva quando decorrente de conduta 
comissiva, devendo ser comprovado apenas o 
nexo de causalidade entre a conduta e o dano 
sofrido.

c. SQUARE Será objetiva quando decorrente de conduta 
omissiva e subjetiva quando decorrente de 
conduta comissiva, devendo, em ambos os 
casos, ser comprovado o nexo causal entre a 
conduta e o dano.

d. SQUARE Será objetiva quando decorrente de conduta 
comissiva ou omissiva, em razão da teoria do 
risco integral, devendo, apenas, ser compro-
vado o nexo de causalidade.

e. Check-square Será subjetiva quando decorrente de conduta 
omissiva, devendo ser comprovada a negli-
gência da atuação estatal, o dano e o nexo de 
causalidade.

23. É correto afirmar sobre o bem público:

a. SQUARE A construção ou o exercício de atividade irregu-
lar em bem de uso comum demanda a prova do 
dano à coletividade e do prejuízo em concreto.

b. SQUARE Para reaver o bem doado, o doador deverá noti-
ficar o donatário acerca do descumprimento 
de encargo estabelecido na lei que autorizou a 
doação de bem público.

c. SQUARE Os bens públicos gozam de proteção integral, 
sendo vedada expressamente a sua oferta em 
garantia, alienação e disposição.

d. Check-square A ocupação indevida de um bem público 
configura mera detenção de natureza precária, 
sendo insuscetível de retenção ou indenização 
por acessões e benfeitorias.

e. SQUARE O registro da propriedade de imóvel particular 
situado em terrenos de marinha, há mais de 
quinze anos, afasta os direitos possessórios do 
ente público responsável pelo seu domínio.

20. É correto afirmar de acordo com a Lei de Introdu-
ção às Normas de Direito Brasileiro:

a. Check-square Na interpretação de normas sobre gestão 
pública, serão considerados os obstáculos e as 
dificuldades reais do gestor e as exigências das 
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos 
direitos dos administrados.

b. SQUARE A decisão que, nas esferas administrativa, con-
troladora ou judicial, decretar a invalidação 
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 
administrativa poderá indicar as consequências 
jurídicas e administrativas, respeitadas as cir-
cunstâncias práticas do ato.

c. SQUARE A edição de atos normativos por autoridade 
administrativa, de efeitos externos ou de mera 
organização interna, deverá ser precedida de 
consulta pública para manifestação de interes-
sados, preferencialmente por meio eletrônico, a 
qual será considerada na decisão.

d. SQUARE A utilização de fundamentação baseada em 
valores jurídicos abstratos, nas esferas adminis-
trativa, controladora e judicial, somente poderá 
ser empregada como forma de se estabelecer 
regra de transição para modular as consequên-
cias práticas da decisão.

e. SQUARE A decisão administrativa, controladora ou 
judicial que estabelecer interpretação ou orien-
tação nova sobre norma de conteúdo indeter-
minado, deverá ser de observância imediata e 
obrigatória no âmbito de sua jurisdição.

21. Assinale a alternativa correta sobre a prescrição 
no Código Civil Brasileiro.

a. SQUARE Não corre prescrição entre ascendentes e 
descendentes.

b. Check-square A prática de atos incompatíveis com a prescri-
ção presume a sua renúncia.

c. SQUARE O juiz não poderá suprir, de ofício, a alegação 
de prescrição.

d. SQUARE A suspensão da prescrição em favor de um dos 
credores solidários, a todos aproveita.

e. SQUARE A qualquer tempo poderá a parte renunciar à 
prescrição.



 Página 9

Município de Bombinhas • Concurso Público • Edital 001/2019

S27 Procurador

26. De acordo com o Código de Processo Civil, é cor-
reto afirmar sobre a audiência de conciliação:

a. SQUARE A intimação da parte para comparecer à 
audiência deverá ser pessoal.

b. SQUARE É dispensada a presença de advogados ou de 
defensor público na audiência de conciliação.

c. SQUARE A audiência de conciliação deverá ser única, 
sendo vedada a suspensão, a interrupção ou o 
adiamento do ato.

d. Check-square Havendo litisconsórcio, o desinteresse na rea-
lização da audiência deve ser manifestado por 
todos os litisconsortes.

e. SQUARE A parte não poderá se fazer representar na 
audiência de conciliação, por se tratar de 
direito personalíssimo.

27. De acordo com o Código de Processo Civil, é 
correto afirmar sobre o cumprimento provisório da 
sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação 
de pagar quantia certa.

a. SQUARE A execução provisória de crédito de natureza 
alimentar não afasta a necessidade de o exe-
quente prestar caução para a garantia do juízo.

b. SQUARE No cumprimento provisório de sentença con-
denatória ao pagamento de quantia certa não 
serão devidos multa e honorários advocatícios, 
podendo a parte vencedora requerer a sua 
incidência quando do cumprimento definitivo.

c. SQUARE A anulação ou modificação da sentença exe-
quenda implica o desfazimento da transferên-
cia de posse ou da alienação de propriedade ou 
de outro direito real eventualmente já realizado.

d. SQUARE O cumprimento espontâneo da execução pro-
visória pelo executado presume a sua desistên-
cia tácita do recurso por ele interposto sobre a 
sucumbência controversa.

e. Check-square Poderá ser dispensada a caução para o levan-
tamento de quantia em dinheiro quando a 
sentença exequenda estiver em conformidade 
com acórdão proferido no julgamento de casos 
repetitivos.

24. É correto afirmar sobre a execução fiscal:

a. Check-square Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes 
da propositura da ação pode ser decretada de 
ofício.

b. SQUARE O exequente que desistir da execução fiscal, 
mesmo após o oferecimento dos embargos 
pelo executado, não será condenado ao paga-
mento das verbas de sucumbência.

c. SQUARE A execução fiscal somente poderá ser ajuizada 
contra o devedor e, caso verificada a sua ilegi-
timidade ou ausência, ela poderá ser redirecio-
nada ao fiador, espólio, massa falida ou suces-
sor tributário.

d. SQUARE A petição inicial da execução fiscal deverá 
expor e requerer as provas que se pretendem 
produzir, sob pena de decadência do direito.

e. SQUARE O valor da causa na execução fiscal deverá 
corresponder ao valor nominal do crédito exe-
quendo, excluídos os encargos legais.

25. Assinale a alternativa correta acerca da natureza 
e dos efeitos da decisão que reconhece a imunidade 
tributária.

a. SQUARE De natureza constitutiva, produzirá efeitos 
futuros a partir da decisão que reconheceu 
estarem preenchidos os requisitos legais para a 
concessão do benefício.

b. SQUARE Possui natureza declaratória, produzindo efei-
tos futuros a partir da decisão que reconheceu 
estarem preenchidos os requisitos legais para a 
concessão do benefício.

c. Check-square Possui natureza declaratória e produz efeitos 
retroativos ao momento em que forem preen-
chidos os requisitos legais para a concessão do 
benefício.

d. SQUARE Possui natureza constitutiva e produz efeitos 
retroativos ao momento em que foram preen-
chidos os requisitos legais para a concessão do 
benefício.

e. SQUARE Possui natureza mandamental e produz efeitos 
futuros a partir do momento em que foram 
preenchidos os requisitos legais para a conces-
são do benefício.
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30. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Bombinhas.

a. SQUARE Compete privativamente ao Município a pre-
servação, conservação, defesa, recuperação e 
melhoria do meio ambiente natural, atendi-
das as peculiaridades regionais e locais, para 
assegurar a todos os cidadãos o direito ao 
meio ambiente ecologicamente saudável e 
equilibrado.

b. Check-square São consideradas patrimônio da cidade, desti-
nadas à preservação de reserva ecológica, bio-
lógica e natural, as elevações existentes acima 
da cota de vinte metros sobre o nível do mar, 
no âmbito do perímetro urbano do Município e 
suas matas nativas.

c. SQUARE Na elaboração da política pesqueira, o Muni-
cípio promoverá o desenvolvimento e o orde-
namento da pesca profissional como matriz de 
crescimento social e desenvolvimento econô-
mico local.

d. SQUARE Para evitar a degradação ambiental local, são 
vedados no território a produção, o transporte, 
a comercialização e o uso de medicamentos, 
biocidas, agrotóxicos ou produtos químicos ou 
biológicos.

e. SQUARE O Município providenciará, com a participação 
efetiva da população, a preservação dos recur-
sos hídricos da região e a adoção de medidas 
que assegurem o desenvolvimento e a expan-
são urbana dentro dos limites que garantam à 
manutenção das condições ambientais impres-
cindíveis ao bem-estar da população, vedada a 
formação de consórcio de Municípios.

31. De acordo com o Código de Processo Civil, é cor-
reto afirmar sobre a ação monitória:

a. SQUARE Os embargos monitórios deverão ser autuados 
em apartado.

b. SQUARE É de trinta dias o prazo para responder aos 
embargos monitórios.

c. SQUARE A sentença que acolhe ou rejeita os embargos 
está sujeita a recurso de agravo de instrumento.

d. Check-square Admite-se a reconvenção, sendo vedado o 
oferecimento de reconvenção à reconvenção.

e. SQUARE Os embargos opostos somente suspenderão o 
procedimento após garantido o juízo ou depo-
sitada a coisa.

28. É correto afirmar de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor:

a. Check-square Os contratos que regulam as relações de con-
sumo não obrigarão os consumidores, se não 
lhes for dada a oportunidade de tomar conhe-
cimento prévio de seu conteúdo.

b. SQUARE A presença de órgão ou entidade de caráter 
público ou que execute serviço público em um 
dos polos da relação contratual afasta a mate-
rialização da relação de consumo.

c. SQUARE O regime de previdência complementar da 
Administração Pública, gerido por entidade 
aberta ou fechada, caracteriza relação de 
consumo.

d. SQUARE Ante a natureza privada de sua constituição, 
não se aplica a responsabilidade objetiva e a 
legislação consumerista aos danos causados a 
terceiros pelas empresas públicas, concessioná-
rias e permissionárias de serviços públicos.

e. SQUARE O Ministério Público não detém legitimidade 
para ajuizar ação civil pública visando tutelar 
direito de consumidores relativos a serviços 
públicos.

29. Assinale a alternativa correta de acordo com 
o Estatuto do Servidor Público do Município de 
Bombinhas.

a. SQUARE A promoção por merecimento será concedida 
de forma alterada com a promoção por anti-
guidade, a razão de cinco por cento do de piso 
mínimo da categoria funcional a que pertence.

b. SQUARE Na promoção por antiguidade, são concedidos 
ao membro do magistério, a cada cinco anos 
de efetivo exercício, três por cento de aumento 
sobre a referência em que se encontra este 
servidor na tabela de vencimentos.

c. Check-square O exercício de cargo em confiança deve ser 
considerado como efetivo exercício na conta-
gem do tempo de serviço para efeito de pro-
moção por antiguidade.

d. SQUARE A promoção por antiguidade ocorrerá no dia 28 
de outubro, consagrado ao funcionário público, 
mediante portaria de concessão expedida pela 
autoridade competente.

e. SQUARE A antiguidade para fins de promoção deverá 
ser determinada pelo tempo de efetivo serviço 
na carreira do magistério.
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34. Assinale a alternativa correta de acordo com 
o Estatuto do Servidor Público do Município de 
Bombinhas.

a. SQUARE A Comissão de Avaliação Funcional, de caráter 
permanente, deverá ser composta por cinco 
servidores efetivos e estáveis, com habilitação 
de nível superior, nomeados por ato do Chefe 
do Poder Executivo, para avaliar o Servidor, 
exclusivamente, durante o período do estágio 
probatório.

b. SQUARE A partir da posse, a nomeação do candidato, 
ato solene e formal, dar-se-á pela assinatura do 
respectivo termo, no qual o nomeado deverá 
declarar estar ciente das atribuições, dos deve-
res, das responsabilidades e dos direitos ineren-
tes ao cargo ocupado.

c. Check-square O servidor em estágio probatório poderá 
exercer quaisquer cargos em provimento em 
comissão ou funções de direção, chefias ou 
assessoramento no órgão ou entidade de 
lotação, e poderá ser cedido a outro órgão ou 
entidade para exercer as funções do seu cargo 
de origem, cargos de natureza especial, cargos 
de provimento em comissão do Grupo Direção, 
e assessoramentos superiores.

d. SQUARE Ao cessar a remoção, redistribuição ou requisi-
ção de exercício em outro município, deverá o 
servidor, voltar a atividade no prazo de 15 dias.

e. SQUARE O servidor público, ocupante de cargo de 
provimento efetivo ou em comissão, cumprirá 
jornada de trabalho fixada em razão da atribui-
ção pertinente ao respectivo cargo, respeitada 
a duração máxima do trabalho semanal de 
quarenta horas e observados os limites mínimo 
e máximo de quatro horas e oito horas diárias, 
respectivamente.

32. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Bombinhas, assinale a alternativa correta.

a. SQUARE No caso de recebimento de denúncia por crime 
praticado pelo Prefeito, a Câmara Municipal 
deverá convocar, em regime de urgência, ses-
são extraordinária para deliberar sobre suspen-
são de suas funções, cessando o afastamento 
caso não se conclua o julgamento do processo 
dentro de cento e oitenta dias.

b. Check-square Recebida a denúncia contra o Prefeito, pelo 
Tribunal de Justiça do Estado, a Câmara decidirá 
por maioria absoluta, sobre a conveniência da 
designação do Procurador para atuar no pro-
cesso como assistente de acusação.

c. SQUARE A Câmara Municipal, tomando conhecimento 
de qualquer ato do Prefeito que possa configu-
rar infração penal comum ou crime de respon-
sabilidade, nomeará Comissão Especial para 
apurar os fatos, cujo relatório deverá ser enca-
minhado a Procuradoria-Geral do Município, no 
prazo de trinta dias.

d. SQUARE Se o Tribunal de Justiça estadual julgar pro-
cedentes as acusações apuradas narradas da 
denúncia ou representação para fins penais 
contra o Prefeito, a Câmara Municipal promo-
verá a remessa da decisão à Procuradoria Geral 
de Justiça do Estado, para providências.

e. SQUARE O processo de cassação do mandato de Prefeito 
sujeito ao julgamento pela Câmara Municipal, 
por infrações de natureza político-administrati-
vas, obedecerá ao rito definido pela Legislação 
Federal.

33. De acordo com o Estatuto do Servidor Público 
do Município de Bombinhas, assinale a alternativa 
que indica corretamente o instituto jurídico que 
representa o conjunto de cargos de idêntica natureza, 
denominação e qualificação.

a. Check-square Classe
b. SQUARE Carreira
c. SQUARE Quadro
d. SQUARE Lotação
e. SQUARE Função gratificada
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

35. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Bombinhas, a administração pública direta e indireta 
do Município obedecerá aos princípios da:

1. legalidade e impessoalidade
2. moralidade e publicidade
3. motivação e interesse público
4. transparência e participação popular.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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