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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (15 questões), Raciocínio Lógico (05 questões), 
Informática (05 questões), Legislação Municipal (05 questões) e Conhecimentos Específicos (30 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. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez 

na marcação 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 04 (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 01 (uma) hora após seu início. 
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.  

 Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o trecho inicial do conto “Muribeca” de Marcelino 
Freire e observe as duas imagens abaixo para responder 
as questões 1, 2, 3 e 4 a seguir:
Lixo? Lixo serve pra tudo. A gente encontra a mobília da casa, 
cadeira pra pôr uns pregos e ajeitar, sentar. Lixo pra poder 
ter sofá, costurado, cama, colchão. Até televisão.  É a vida 
da gente o lixão. E por que é que agora querem tirar ele da 
gente? O que é que eu vou dizer pras crianças? Que não tem 
mais brinquedo? Que acabou o calçado? Que não tem mais 
história, livro, desenho?   E o meu marido, o que vai fazer? 
Nada? Como ele vai viver sem as garrafas, sem as latas, sem 
as caixas? Vai perambular pelas ruas, roubar pra comer?  E o 
que eu vou cozinhar agora? Onde vou procurar tomate, alho, 
cebola? Com que dinheiro vou fazer sopa, vou fazer caldo, 
vou inventar farofa?  Fale, fale. Explique o que é que a gente 
vai fazer da vida? O que a gente vai fazer da vida? Não pense 
que é fácil. 

Fonte: Armazém de Texto - Blogspot
Imagem 1

Fonte: Mundo Educação
Imagem 2

Fonte: CDN-CV

1) A partir da leitura atenta do texto e das duas imagens 
acima, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.
I. Tanto as imagens como o texto de Marcelino Freire são 

formas de sensibilizar as pessoas para a importância 
de separar o lixo antes dele chegar aos aterros.

II. O estranhamento gerado no início do texto se deve ao 
fato de ele apresentar o lixo como uma necessidade 
da personagem ao invés de algo que precisa ser 
descartado e eliminado.

III. As imagens reforçam o apelo do trecho literário 
ao evidenciar a utilidade dos objetos contidos nos 
chamados lixões.

IV. O texto e a imagem 2 registram como o lixo é fonte de 
trabalho e subsistência para algumas pessoas.

a)  Apenas as afirmativas I e IV, estão corretas.
b)  Apenas as afirmativas II e III, estão apenas.
c)  Apenas as afirmativas II, III e IV, estão apenas.
d)  Apenas as afirmativas II e IV, estão apenas.
e)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

2) Leia o texto atentamente e assinale a alternativa correta.
a)  Por meio de uma sequência de perguntas a narradora 

personagem cria uma interlocução com o leitor.
b)  Sendo do gênero poético o trecho apela de modo 

sentimentalista para sensibilizar o leitor sobre o drama 
da personagem.

c)  O uso de verbos no imperativo, como “fale, fale” e “não 
pense” caracteriza a informalidade presente no texto.

d)  A afirmação “lixo serve pra tudo” é contraditória a toda 
a sequência narrativa que a sucede. 

e)  A narradora-personagem associa o trabalho com lixo 
ao roubo. 

3) De acordo com a gramática normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa em que a 
classificação da palavra “que” está incorreta.  
a)  O que é que eu vou dizer pras crianças? – Pronome 

interrogativo
b)  Que não tem mais brinquedo? – Pronome relativo
c)  Explique o que é que a gente vai fazer da vida? – 

Partícula expletiva
d)  Não pense que é fácil. – Conjunção integrante
e)  E o meu marido, o que vai fazer? – Pronome 

interrogativo
4) Em relação ao texto e à gramática normativa da Língua 

Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.
I. O sujeito da oração “É a vida da gente o lixão.” é 

simples e posposto.
II. Nesse trecho “E por que é que agora querem tirar ele 

da gente?” há um erro de colocação pronominal.
III. A oração destacada em negrito “Não pense que é fácil.” 

é classificada como Oração Subordinada Substantiva 
Objetiva Direta.

IV. “(...) vou fazer sopa, vou fazer caldo, vou inventar 
farofa?” as orações desse período são classificadas 
como Orações Coordenadas Sindéticas Aditivas.

a)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b)  Apenas a afirmativa III está correta.
c)  Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
d)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
e)  Apenas a afirmativa IV está correta.

Leia com atenção o trecho inicial do conto “O dia em que 
explodiu Mabata-Bata” do escritor angolano Mia Couto, e 
responda as questões 5 e 6 a seguir.  
De repente, o boi explodiu. Rebentou sem um múúú. No 
capim em volta choveram pedaços e fatias, grão e folhas de 
boi. A carne eram já borboletas vermelhas. Os ossos eram 
moedas espalhadas. Os chifres ficaram num qualquer ramo, 
balouçando a imitar a vida, no invisível do vento.
O espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor. Ainda há 
um instante ele admirava o grande boi malhado, chamado de 
Mabata-bata. O bicho pastava mais vagaroso que a preguiça. 
Era o maior da manada, régulo da chifraria, e estava destinado 
como prenda de lobolo do tio Raul, dono da criação. Azarias 
trabalhava para ele desde que era órfão. Despegava antes da 
luz para que os bois comessem o cacimbo das primeiras horas.
Olhou a desgraça: o boi poeirado, eco de silêncio, sombra de 
nada.
“Deve ser foi um relâmpago”, pensou.
Mas relâmpago não podia. O céu estava liso, azul sem 
mancha. De onde saíra o raio? Ou foi a terra que relampejou?

Fonte: Ms - Camp, 10/10/2008

5) Sobre as figuras de linguagem presentes no trecho 
acima, assinale a alternativa incorreta:
a)  “Rebentou sem um múúú” contém uma onomatopeia.
b)  “Os ossos eram moedas espalhadas” figura-se como 

uma metáfora.
c) “No invisível do vento” configura-se como um recurso 

sinestésico.
d) “Pastava mais vagaroso que a preguiça” mostra-se uma 

comparação.
e)  “Lobolo” e “cacimbo” são variantes linguísticas regionais. 
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6) Sobre o discurso direto presente no texto, assinale a 
alternativa correta.
a)  Ele aparece no decorrer de todo o trecho pela voz 

onisciente do narrador.
b)  Ele é destacado entre aspas e seguido do verbo de 

elocução “pensou”.
c)  Está presente no trecho em que a voz do narrador se 

mistura com o pensamento de Azarias “De onde saíra 
o raio? Ou foi a terra que relampejou?

d)  Ele é introduzido já no início do trecho pela expressão 
“de repente”.

e)  Não se utiliza a distinção entre discurso direto e indireto 
em narrativas curtas como o conto em questão. 

A partir da leitura do trecho inicial do poema “Sentimento 
do Mundo” de Carlos Drummond de Andrade e da charge 
do chargista Nani responda as questões 7, 8 e 9.
Tenho apenas duas mãos
e o sentimento do mundo,
mas estou cheio de escravos,
minhas lembranças escorrem
e o corpo transige na confluência do amor.
Quando me levantar, o céu
estará morto e saqueado,
eu mesmo estarei morto,
morto meu desejo, morto
o pântano sem acordes. 

(Drummond, Carlos)

Fonte: BP - Blogspot

7) Com base na leitura e interpretação do poema e da 
charge, assinale a alternativa correta:
a)  Tanto o poema, como a charge sustentam a ideia de 

que para sentir é necessário ter as mãos livres.
b)  A expressão “sentimento do mundo” é um hipérbato.
c)  Ao usar o verbo transigir, o poeta assume sua 

responsabilidade em ter seus desejos mortos, assim 
como o personagem da charge que também é culpado 
por sua impossibilidade de agir. 

d)  Mesmo contendo o mesmo verso que o poema, a 
charge produz um sentido humorístico ao somar texto 
e imagem, mudando o tom lírico do texto original.

e)  Tanto o chargista como o poeta fazem explicitamente 
uma crítica social à precarização do trabalho. 

8) De acordo com a leitura do texto e da gramática 
normativa da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
incorreta.
a)  O verbo ter no trecho “tenho apenas duas mãos” é um 

verbo transitivo direto.
b)  No verso “E o sentimento do mundo” há a elipse do 

verbo “ter”.
c)  A palavra “mas” no trecho “mas estou cheio de escravos” 

tem sentido de conclusão. 
d)  A oração “Quando me levantar” é uma Oração 

Subordinada Adverbial Temporal
e)  O poema aparece na charge destacado por uma caixa 

de texto para distinguir as autorias do poema e da 
própria charge. 

9) Em relação aos tempos verbais presentes do poema, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
I. No verso “E o corpo transige na confluência do amor” o 

verbo está no presente do Indicativo.
II. Em “Quando me levantar” o verbo está no futuro do 

subjuntivo.
III. Em “Estará morto” e “Estarei morto” os verbos estão no 

futuro do pretérito.
IV. Em “Morto meu desejo” o verbo está no modo 

imperativo.
a)  Apenas a afirmativa I está correta.
b)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c)  Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
e)  Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

Leia com atenção um trecho da reportagem do Portal G1 
“Depressão cresce no mundo, segundo OMS” abaixo, e 
responda as questões 10 e 11. 
A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo, segundo 
dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
nesta quinta-feira (23) referentes a 2015. Em 10 anos, de 
2005 a 2015, esse número cresceu 18,4%. A prevalência do 
transtorno na população mundial é de 4,4%.
Já no Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, 
que afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. Segundo 
os dados da OMS, o Brasil é o país com maior prevalência 
de depressão da América Latina e o segundo com maior 
prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados 
Unidos, que têm 5,9% de depressivos.
O país com menor prevalência de depressão nas Américas 
é a Guatemala, onde 3,7% da população tem o transtorno. 
Já o país com menor prevalência de depressão no mundo, 
segundo o relatório, são as Ilhas Salomão, na Oceania, onde 
a depressão atinge 2,9% da população.
Além dos Estados Unidos, os países que têm prevalência de 
depressão maior do que o Brasil são Austrália (5,9%), Estônia 
(5,9%) e Ucrânia (6,3%).

Fonte: G1

10) Com base na leitura atenta da reportagem acima, 
assinale a alternativa correta:
a)  Dos 11,5 milhões de brasileiros, 5,8% sofrem de 

depressão.
b)  O Brasil é o país com maior prevalência de depressão 

em toda América.
c)  Guatemala é o país que só perde para o Brasil em 

número de casos de depressão em toda América 
Latina.

d)  A influência estadunidense nas ações políticas e 
culturais do Brasil agravam o alto índice de depressão 
existente em nosso país.

e)  No continente americano os Estados Unidos é o país 
com a maior porcentagem de depressivos. 

11) Baseado do trecho da reportagem acima, sobre o 
gênero textual, assinale a alternativa correta:
a)  É um artigo de opinião visto que, nitidamente, o portal 

deixa claro os porquês dos altos índices de depressão 
no território brasileiro.

b)  É um texto híbrido, pois mescla ficção e dados 
objetivados por pesquisas.

c)  É uma reportagem expositiva que traz dados numéricos 
sobre o índice de depressão no mundo segundo a 
Organização Mundial de Saúde.

d)  É um gênero narrativo em que se compreende com 
facilidade a onisciência do autor sobre os fatos 
narrados.

e)  É um texto informativo que busca ajudar o leitor 
brasileiro a prevenir-se de uma epidemia depressiva 
mundial.
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Observe o cartaz de uma campanha contra o assédio 
sexual nos metrôs e responda as questões 12 e 13 a seguir. 

Fonte: Folha verdejal

12) A partir da leitura atenta do cartaz acima, levando 
em consideração sua linguagem verbal e não verbal, 
assinale a alternativa correta:
a)  Os canais de denúncia são órgãos de assistência à vítima. 
b)  As informações contidas no cartaz instruem a vítima 

ou quem presenciar o abuso a não encarar o agressor 
para não gerar mais enfrentamentos. 

c)  A lei número 7.856 de 15/01/2018 é uma Lei Federal 
contra o assédio sexual nos metrôs.

d)  A campanha instrui quem presenciar ou vivenciar o 
assédio a denunciá-lo somente se guardar dados sobre 
local, horário e características do agressor.

e)  A imagem como plano de fundo, ao ter uma pessoa 
com o rosto tampado, contradiz a parte textual que 
pede para que a agredida “não tenha vergonha”.

13) Observe o cartaz e assinale a alternativa correta:
a)  O cartaz é formado por textos que utilizam 

exclusivamente a linguagem verbal
b)  Em “Atendimento à mulher” o sinal indicativo de crase 

é utilizado, pois “à mulher” é objeto indireto”
c)  O enunciado “Rompa o silêncio e DENUNCIE” contém 

duas orações, uma com o verbo conjugado no modo 
indicativo e outra no modo imperativo

d)  Na expressão “Assédio sexual é crime”, o verbo 
destacado é intransitivo

e)  Na expressão “Não tenha vergonha ou medo”, o termo 
destacado é objeto direto

Observe o quadrinho da chargista Sarah Andersen e 
responda as questões 14 e 15 a seguir.

Fonte: BP - Blogspot

14) Assinale a alternativa incorreta:
a)  A insatisfação da personagem aparece por sua 

impossibilidade de comprar os produtos que são 
propagandeados pela televisão. 

b)  A comunicação do quadrinho acontece por meio de 
linguagem verbal e não verbal.

c)  As reticências que aparecem no quarto quadrinho 
representam a suspensão do discurso televisivo.

d)  Ao desligar a televisão, a personagem passa, numa 
gradação, a expressar satisfação.

e)  “Isso” aparece no quadrinho substituindo, de modo 
genérico, os objetos a serem comprados. 

15) Analise sintaticamente as palavras “isso” e “te” na 
oração: “Isso te fará feliz” e assinale a alternativa que 
classifica, respectivamente, de forma correta essas 
palavras. 
a)  Vocativo e Objeto indireto. 
b)  Sujeito e Objeto direto.
c)  Objeto Direto e Objeto Indireto.
d)  Sujeito e Objeto Indireto.
e)  Aposto e Complemento Nominal. 

RACIOCÍNIO LÓGICO

16) Considere a proposição condicional
“Se eu trabalho sem descanso, então sou uma máquina”

 Sobre ela são feitas as seguintes afirmações em termos 
da lógica propositiva:
I. “Se eu não sou uma máquina, então não trabalho sem 

descanso” é uma proposição equivalente.
II. “Se eu não trabalho sem descanso então sou uma 

máquina” é a negação.
III. “Eu trabalho sem descanso e não sou máquina” é a 

negação.
IV. A tabela verdade da proposição contém apenas um 

valor falso para a condicional
 Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmações 

corretas:
a)  I, II e IV, apenas
b)  I, III e IV, apenas
c)  II e IV, apenas
d)  I e III, apenas
e)  II, apenas

17) Uma acalorada discussão entre duas pessoas inspirou 
em uma pessoa a composição da afirmação “José é de 
direita ou Joana é de esquerda”. Se essa afirmação for 
verificada falsa, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a negação desta proposição.
a)  José é de direita e Joana não é de esquerda
b)  José não é de direita ou Joana não é de esquerda
c)  Se José não é de direita então Joana não é de esquerda
d)  José é de direita se e somente se Joana é de esquerda
e)  José não é de direita e Joana não é esquerda

18) Considere as proposições A, B e C:
A: “Jorge e Bruno não são os responsáveis ”.
B: “Anderson não disse mentira”.
C: “Rodrigo é o responsável ”.

 Avalie as afirmações abaixo e dê valores verdadeiro 
(V) ou falso (F) com respeito à proposição composta: 
A∧(~B)→(~C): “Se Jorge e Bruno não são os 
responsáveis e Anderson disse mentira então Rodrigo 
não é o responsável”. 
I.	 As	 proposições	 A∧(~B)→(~C)	 e	 C→	 B∧(~A)	 são	

equivalentes.
II.	 Se	 Rodrigo	 é	 o	 responsável	 então	 Anderson	 disse	

mentira	 e	 Jorge	 e	 Bruno	 não	 são	 os	 responsáveis	 é	
equivalente	a	A∧(~B)→C.	

III.	A	negação	da	proposição	A∧(~B)		é	“Jorge	e	Bruno	são	
os	responsáveis	ou	Anderson	não	disse	mentira”	

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a)  F; F; F
b)  F; F; V
c)  F; V; V
d)  V; F; V
e)  V; V; V
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19) Em uma pesquisa com 2000 pessoas sobre a 
popularidade de duas revistas A e B identificou-
se que 1200 pessoas eram leitores da revista A, 200 
entrevistados eram leitores da revista A e também 
da B e 300 pessoas não as liam. Assinale dentre as 
alternativas aquela que representa corretamente o 
número de leitores que responderam ler a revista B:
a)  700
b)  600
c)  500
d)  800
e)  900

20) Um grupo de amigos inventa uma pequena loteria 
para apostar entre eles. Cada pessoa joga com uma 
sequência de 2 números (dezena) que podem ser 
formadas com {1, 2, 3},  podendo-se compor a dezena 
com números repetidos. Os números são sorteados e 
importa a ordem, ou seja: 31 é diferente de 13. Ganha 
quem acertar a dezena que for sorteada.

 Na discussão entre os amigos sobre as regras do 
jogo, um dos participantes nota que:  somando os dois 
números que escolhe, existem mais chances de obter 
o número 4 do que demais somas. Ele apresenta para 
os colegas uma tabela onde se lê a sequência:
2 3 4
3 4 5
4 5 6

 A discussão segue e são feitas as afirmações seguintes 
pelos amigos:
I. Existem 9 jogos possíveis todos igualmente prováveis 

se o sorteio for honesto.
II. A sequência na tabela incorpora todas as possíveis 

somas do jogo, a diagonal com valores 2-4-6 indicam 
os jogos 11, 22 e 33.

III. É mais provável ganhar um jogo com a soma 4 e 
portanto tem vantagem quem apostar em um deles.

IV. Os jogos 11, 22 e 33 são menos prováveis de ocorrer.
 Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que 

apresenta as afirmações corretas.
a)  III e IV, apenas
b)  I, III e IV, apenas
c)  I e II, apenas
d)  II e III, apenas
e)  I, II e III, apenas

INFORMÁTICA

21) Quanto aos conceitos básicos sobre redes de 
computadores, analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):
(  ) uma das topologias mais utilizadas em redes é 

denominada de estrela.
(  ) um dos maiores problemas das redes é compartilhar 

recursos físicos e lógicos.
(  ) o switch e o roteador são dois dispositivos muito 

utilizados em redes.
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo:
a)  V - V - V
b)  V - V - F
c)  V - F - V
d)  F - F - V
e)  F - F - F

22) Na grade de linhas e colunas de um editor de planilhas, 
identificamos tecnicamente, que na sétima linha e 
quinta coluna denominamos como sendo a célula:
a)  5C7L
b)  E7
c)  7L5C
d)  F8
e)  7E

23) Dada a seguinte definição: “construção e análise de 
protocolos que impedem terceiros, ou o público, de 
lerem mensagens privadas”. Esse conceito técnico 
básico refere-se especificamente a:
a)  modelo OSI
b)  rede de computadores
c)  correio eletrônico
d)  TCP\IP
e)  criptografia

24) Quanto aos conceitos básicos sobre firewall, analise 
as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F):
(  ) o firewall monitora somente o tráfego de saída em uma 

rede de computadores.
(  ) o firewall é um dispositivo de segurança pouco utilizado 

atualmente nas redes corporativas.
(  ) um firewall pode ser hardware, software ou a 

combinação de ambos.
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo:
a)  V - V - V
b)  V - V - F
c)  V - F - V
d)  F - F - V
e)  F - F - F

25) Quanto aos conceitos básicos sobre os browsers, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. os browsers não tem a capacidade de ler alguns 

tipos de arquivos, como por exemplo as extensões de 
arquivo: XML, JPEG, GIF e PNG.

II. os browsers permitem potencializar o conceito de 
hipertexto que é uma ligação que facilita a navegação 
dos internautas.

III. o conceito de abas ainda não foi explorado pelos 
principais browsers existentes atualmente no mercado 
internacional.

IV. o browser é um programa que habilita seus usuários 
a interagirem com documentos HTML hospedados em 
um servidor da rede.

a)  somente as afirmativas II e IV são tecnicamente 
verdadeiras

b)  somente as afirmativas II e III são tecnicamente 
verdadeiras

c)  somente as afirmativas III e IV são tecnicamente 
verdadeiras

d)  somente as afirmativas I e III são tecnicamente 
verdadeiras

e)  somente as afirmativas I e II são tecnicamente 
verdadeiras

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

26) A Lei Municipal n° 6.646, de 31 de outubro de 2007 
traz algumas disposições a respeito do processo 
administrativo disciplinar. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa incorreta:
a)  As penas de demissão de servidor do legislativo, de 

cassação de aposentadoria ou de disponibilidade só 
poderão ser aplicadas em processo administrativo, em 
que se assegure plena defesa do processado

b)  O Processo Administrativo será instaurado pelo 
Presidente da Câmara mediante Portaria, em que 
especifique o seu objeto e designe a autoridade 
processante

c)  O prazo para a realização do processo administrativo será 
de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 60 (sessenta) 
dias, mediante autorização de autoridade que determinou 
sua instauração e nos casos de força maior

d)  A autoridade processante, sempre que necessário, 
dedicará todo o tempo aos trabalhos do processo, 
ficando seus membros, em tal caso dispensados dos 
serviços na repartição, durante o curso das diligências 
e a elaboração do relatório

e)  A autoridade processante procederá a todas as 
diligencias necessárias ao esclarecimento do fato, 
recorrendo quando preciso for a técnicos e peritos
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27) Leia abaixo algumas definições da Lei Municipal 
n° 9.153/2017, em seu Art. 2º. Para os fins desta Lei 
considera-se, dentre outros, que:
VIII -__________: conjunto de algarismos que designa o 

salário dos servidores, formado por:
a) ___________: o conjunto de cargos públicos vinculado 

a uma mesma tabela de vencimento, representado por 
algarismos arábicos;

b) ___________: indicativo, representado por números 
romanos, de posição vertical na Carreira em que o 
servidor poderá estar enquadrado, segundo critérios 
de desempenho e capacitação;

c) ___________: indicativo, representado por letras, 
de cada posição horizontal na Carreira em que o 
servidor poderá estar enquadrado, segundo critérios 
de desempenho.”

 Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a)  vencimento; padrão; grau; nível
b)  padrão; grupo salarial; nível; grau
c)  grupo; padrão; grau; nível
d)  vencimento; grupo salarial; grau; nível
e)  padrão; grupo salarial; vencimento; grau

28) Sobre a Comissão de Gestão de Carreiras, criada pela 
Lei Municipal nº 9.153/2007, assinale a alternativa 
incorreta:
a)  A Comissão de Gestão de Carreiras é composta por 

5 (cinco) servidores efetivos, a serem nomeados pelo 
Presidente da Câmara

b)  Na Comissão de Gestão de Carreiras há o Diretor de 
Suporte Administrativo, atuando como Presidente

c)  Na Comissão de Gestão de Carreiras há 4 (quatro) 
servidores efetivos, indicados pelo Secretário Geral e 
nomeados pelo Presidente da Câmara

d)  A Comissão de Gestão de Carreiras pode deliberar sobre 
os assuntos de sua competência sempre que estiverem 
presentes ao menos 3 (três) de seus membros

e)  A Comissão de Gestão de Carreiras deliberará por 
maioria qualificada e seu presidente votará nos casos 
que figure ao menos um vereador na demanda

29) O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 
de Araraquara (Lei 1939/1972) traz as hipóteses de 
Reintegração, Readmissão e Reversão. Considerando o 
disposto na legislação em pauta, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) A reversão que decorrerá de decisão judicial passada 

em julgado, é o reingresso no serviço público com 
ressarcimento das vantagens atinentes ao cargo.

(  ) Aproveitamento é o reingresso no serviço público, do 
funcionário em disponibilidade.

(  ) Reintegração é o reingresso do aposentado no serviço 
público municipal, após verificação, em processo, 
de que não subsistem os motivos determinantes da 
aposentadoria.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a)  F, F, V
b)  V, F, V
c)  V, F, F
d)  F, V, F
e)  V, V, V

30) A Lei Municipal 1939/1972 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Araraquara) trata da 
responsabilidade do funcionário público municipal. 
Acerca do assunto, assinale a alternativa correta.
a)  O funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a 

importância do prejuízo causado à Fazenda Municipal, 
em virtude de omissão em efetuar recolhimento ou 
entradas nos prazos legais

b)  A indenização de prejuízos causados à Fazenda 
Municipal, em virtude de remissão de recolhimento 
legalmente devido, poderá ser liquidado mediante 
o desconto em folha, nunca excedente a 1/3 do 
vencimento ou remuneração, na falta de outros bens 
que respondam pela indenização

c)  Tratando-se de danos causados a terceiros, o 
funcionário público e a Fazenda Municipal deverão 
responder a ação em litisconsórcio passivo necessário

d)  A responsabilidade administrativa exime o funcionário 
das responsabilidades civil e penal

e)  A responsabilidade civil do funcionário público municipal 
não pode decorrer de ato culposo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) A Administração Pública Indireta é o conjunto de 

entidades destinadas à prestação de serviços públicos 
ou de interesse público. A sua criação se baseia 
no princípio da descentralização ou distribuição de 
competência e o princípio de reserva legal, conforme 
previsto no artigo 37, inciso XIX, da Constituição Federal, 
para tanto obedecerá certos princípios princípios:

 A esse respeito, assinale a alternativa correta.
a) Impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência
b) Transparência, legitimidade, ética, razoabilidade, 

eficiência
c) Finalidade, legalidade, razoabilidade, moralidade, 

veracidade
d) Legalidade, transparência, razoabilidade, veracidade, 

moralidade
e) Publicidade, finalidade, transparência, moralidade, 

razoabilidade
32) Assinale a alternativa correta quanto à caracterização 

da Redação Oficial:
a) Forma Linguística Republicana
b) Formas e Jargões Burocráticos
c) Impessoalidade
d) Interpretações pessoais
e) Ausência de Formalidades

33) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).
(  ) Fundação é um patrimônio personalizado afetado a um 

fim. Sua personalização ocorre porque sobre o patrimônio 
incide normas jurídicas que o torna sujeito de direitos 
e obrigações. Seu objetivo é perseguir um interesse, 
sempre público, pré-determinado no ato de instituição.

(  ) Empresa pública é Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
constituída por capital exclusivamente público, aliás, 
sua denominação decorre justamente da origem de 
seu capital, isto é, público, e poderá ser constituída em 
qualquer uma das modalidades empresariais.

(  ) Sociedade de Economia Mista é Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, constituída por capital público e 
privado, por isso ser denominada como mista. A parte 
do capital público deve ser maior, pois a maioria das 
ações devem estar sob o controle do Poder Público. 
Somente poderá ser constituída na forma de S/A.

(  ) As autarquias e fundações públicas responsáveis 
por atividades e serviços exclusivos do Estado são 
chamadas agências executivas. Elas são a nova figura 
jurídica na administração pública indireta.

(  ) As agências reguladoras são entes administrativos 
cuja missão é regular e fiscalizar as atividades de um 
determinado setor.

a) F, V, V, V, F
b) V, V, V, V, F
c) F, F, F, V, V
d) V, V, V, F, V
e) F, V, F, F, V
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34) Assinale a alternativa correta. Segundo o art. 175 da CF, 
o serviço público é incumbência do Estado, que pode 
prestá-lo direta ou indiretamente. Quanto às concessões, 
assinale a alternativa correta sobre como devem ser 
precedidas: 
a) Legislação própria
b) Convocatória 
c) Licitação
d) Autorização legislativa
e) Concorrência prévia

35) A conceituação de fundação pública mais encontrada 
é a disposta no art. 5º, IV do Decreto-Lei nº 200/67, com 
redação dada pela Lei nº 7.596/87. A esse respeito, 
assinale a alternativa correta.
a) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de 
autorização legislativa, para o desenvolvimento de 
atividades que não exijam execução por órgãos ou 
entidades de direito público, com autonomia administrativa, 
patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de 
direção, e funcionamento custeado por recursos da União 
e de outras fontes

b) Entidade com fins lucrativos, criada em virtude de 
autorização legislativa, com patrimônio próprio gerido 
pelos respectivos órgãos de direção e, funcionamento 
custeado parcialmente pela União e empresas privadas

c) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
público, sem fins lucrativos e, funcionamento custeado 
por recursos da União e de outras fontes

d) Entidade sem fins lucrativos, especifica o fim a que se 
destina, o poder Público pode extingui-la a qualquer 
momento, como também é exposta ao seu controle

e) Entidade com fins lucrativos, personalidade jurídica 
de direito público, com patrimônio próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção, o poder Público pode 
extingui-la a qualquer momento

36) Segundo, Celso Antônio Bandeira de Mello “os órgãos 
nada mais significam que círculos de atribuições, os 
feixes individuais de poderes funcionais repartidos 
no interior da personalidade estatal e expressados 
através dos agentes neles providos.” Os órgãos 
administrativos tem características próprias, a saber: 
Assinale a alternativa correta.
a) Os órgãos públicos são criados por lei, não possuem 

personalidade jurídica e tão pouco patrimônio próprio, são 
subordinadas ao ente político que o criou e influenciados 
pela normatividade do princípio da hierarquia

b) Os órgãos públicos fazem parte da Administração 
Direta, possuem personalidade jurídica mista, são 
influenciados pela normativa do princípio da hierarquia, 
e possuem patrimônio próprio

c) Os órgão públicos possuem personalidade jurídica 
mista, não são criados por lei, possuem patrimônio 
próprio e fazem parte da Administração Direta

d) Os órgão públicos possuem personalidade jurídica 
mista e patrimônio próprio, são criados por lei e, fazem 
parte da Administração Indireta

e) Os órgãos públicos são subordinados ao governo 
federal, possuem patrimônio próprio, não são criados por 
lei, mas são influenciados pela normativa da hierarquia

37) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).
(  ) Ato administrativo é um ato jurídico, uma declaração de 

vontade do Estado destinada a produzir efeitos jurídicos.
(  ) O ato jurídico, não faz parte do gênero fato jurídico.
(  ) Fato jurídico é qualquer acontecimento a que o Direito 

imputa efeitos jurídicos e, por isso, fato jurídico pode 
ser um evento material ou uma conduta humana.

(  ) Ato administrativo é o meio pelo qual a Administração 
Pública exprime uma declaração de natureza 
constitutiva, declaratória, modificativa ou extintiva.

(  ) Fato administrativo é o meio pelo qual a Administração 
Pública não executa materialmente um ato.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, V, F, F
b) F, F, F, V, F
c) F, F, V, F, V
d) V, F, V, V, V
e) V, F, V, V, F

38) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.

 O ato administrativo é ______ quando foi expedido 
em absoluta conformidade com as exigências do 
sistema ______ - quando se encontra adequado aos 
requisitos estabelecidos pela ordem jurídica. E, é 
______ quando está disponível para a produção de 
seus efeitos próprios, ou seja, quando o desencadear 
de seus efeitos ______ não se encontra dependente 
de qualquer evento posterior, como uma condição 
______, termo inicial ou ato controlador a cargo de 
outra autoridade. 
a) Justificável, judiciário, aceito, normais, aleatória
b) Aceito, judiciário, aceito, típicos, liberal
c) Proibitivo, válido, legal, eficaz, liberais, liberal
d) Válido, normativo, eficaz, típicos, suspensiva
e) Aceito, judiciário, eficaz, liberais, aleatória

39) Assinale a alternativa correta que exemplifique Atos 
Normativos.
a) Ofícios, avisos, regimento, despacho administrativo
b) Decreto, regulamento, regimento, resolução, deliberação
c) Licença, regulação, permissão, visto, homologação
d) Autorização, despacho, renúncia, pareceres, avisos
e) Instruções, circulares, portarias, despachos 

administrativos

40) Assinale a alternativa correta quanto ao regramento de 
atos vinculados.
a) A Administração certifica ou atesta um fato sem vincular 

ao seu conteúdo
b) É um ato legítimo praticado pela própria Administração 

como forma de exequibilidade
c) Expressam a natureza constitutiva pela qual a 

Administração executa materialmente um ato
d) São praticados de acordo com a vontade da lei e é 

ela que estabelece as condições e o momento da sua 
realização

e) Comprovam um fato ou uma situação que a 
Administração Pública tenha conhecimento por seus 
órgãos competentes

41) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).
(  ) Os atos vinculados são aqueles que têm o procedimento 

quase que plenamente delineado pelo gestor público, 
sem que seja necessário estar embasado em lei.

(  ) Os atos discricionários são aqueles em que o dispositivo 
normativo permite certa margem de liberdade para a 
atividade pessoal do agente público, especialmente no 
que tange à conveniência e oportunidade, elementos 
do chamado mérito administrativo.

(  ) Os Atos regrados são aqueles para os quais a lei 
estabelece os requisitos e condições de sua realização, 
as imposições legais absorvem a liberdade do 
administrador e sua ação fica adstrita aos pressupostos 
estabelecidos pela norma legal para a validade.

(  ) Atos constitutivos são aqueles que criam uma nova 
situação jurídica para o destinatário, ou que modificam 
ou extinguem a situação já existente.

(  ) Atos declaratórios são aqueles que apenas reconhecem 
um direito ou situação já existente, antes do ato.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, F, V, V, F
b) F, V, V, V, F
c) V, F, F, F, V
d) V, F, F, V, F
e) F, V, V, V, V
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42) Assinale a alternativa incorreta.
a) A regra na Administração Pública é que todos os atos 

devem ser formados, contrapondo-se ao direito privado, 
onde aplica-se a liberdade das formas

b) Os atos complexos são aqueles resultantes da 
conjugação de vontades de mais de um órgão, que se 
fundem para formar um ato único

c) Por meio do ato administrativo a Administração não 
pode, unilateralmente, criar obrigações para os 
administrados, ou impor-lhes restrições

d) O agente do ato administrativo está investido de 
competência para realizá-lo, caso contrário poder-se-á 
incorrer-lhe pena por abuso de poder, sob a espécie 
excesso de poder

e) É o ato pelo qual a Administração veda a alguém a 
prática de atos sujeitos ao seu controle ou que incidam 
sobre seus bens; deve ser precedida de processo 
regular e do respectivo auto, que possibilite defesa do 
interessado

43) Para Celso Antônio Bandeira de Mello “mérito é o campo 
de liberdade suposto na lei que, efetivamente, venha a 
remanescer no caso concreto, para que o administrador, 
segundo critérios de conveniência e oportunidade, se 
decida entre duas ou mais soluções admissível perante 
ele, tendo em vista o exato atendimento da finalidade 
legal, dada a impossibilidade de ser objetivamente 
reconhecida qual delas seria a única adequada.” 

 Em relação a afirmação acima, assinale a alternativa 
correta quanto ao fato do mérito ser um ato 
administrativo que se relaciona:
a) Discricionariedade
b) Inafastabilidade
c) Constitucionalidade
d) Ação Jurisdicional
e) Validação de Compatibilidade

44) Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.784/99 (que rege o 
Processo Administrativo Federal), em decisão na qual 
se evidencie não acarretar lesão ao interesse público 
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem 
defeitos sanáveis poderão ser:

 Assinale a alternativa correta.
a) Caducados
b) Revogados
c) Cassados
d) Convalidados
e) Anulados

45) Ato administrativo completo em seus requisitos e 
eficaz em produzir seus efeitos são:

 Assinale a alternativa correta.
a) Competência, Finalidade, Forma, Motivo, Objeto
b) Impessoalidade, Anulação, Igualdade, Motivo, 

Legalidade
c) Revogação, Forma, Igualdade, Legalidade, Moralidade
d) Razoabilidade, Anulação, Revogação, Impessoalidade, 

Responsabilidade
e) Responsabilidade, Anulação, Conversão, Legalidade, 

Moralidade
46) Assinale a alternativa correta em relação aos Atos 

enunciativos.
a) Visam a punir e reprimir as infrações administrativas ou 

a conduta irregular dos administrados ou de servidores
b) Certificam ou atestam um fato, ou emitem opinião sobre 

determinado assunto, não se vinculam a seu enunciado
c) Disciplinam o funcionamento da Administração e a 

conduta funcional de seus agentes
d) Contêm uma declaração de vontade do Poder Público 

coincidente com a vontade do particular
e) Punem e reprimem as infrações administrativas ou a 

conduta irregular do servidor

47) A partir do atual modelo de Estado de Direito 
Democrático brasileiro, não há dúvidas de que os atos 
administrativos podem passar pelo crivo do Poder 
Judiciário. Isso porque o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 
Federal, previu que não será excluída da apreciação do 
Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito.

 Em administração pública denominamos este ato 
administrativo de:

 Assinale a alternativa correta.
a) Controle do Estado
b) Controle do Legislativo
c) Controle do Judiciário
d) Controle Normativo
e) Controle Preventivo

48) Segundo a Constituição Federal, Art. 1º , esta Lei 
estabelece normas básicas sobre o processo 
administrativo no âmbito da Administração Federal 
direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos 
direitos dos administrados e ao melhor cumprimento 
dos fins da Administração. Quanto a processos 
administrativos, assinale a alternativa incorreta.
a) É o instrumento destinado a apurar responsabilidade 

de servidor por infração praticada no exercício de suas 
atribuições

b) De modo que o servidor não venha a influir na apuração 
da irregularidade, a autoridade pode afastá-lo de suas 
atribuições (mantida a remuneração) por até 60 dias

c) É o procedimento administrativo que apura eventuais 
infrações funcionais praticadas por servidores no 
exercício de suas atribuições. Não sendo permitida, 
que se recorra a qualquer defesa ao acusado

d) O servidor que estiver respondendo a PAD só pode 
pedir exoneração ou se aposentar voluntariamente 
após a conclusão do processo e do cumprimento da 
penalidade, se houver

e) O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade 
do processo

49) Agentes públicos são todas as pessoas físicas 
incumbidas de exercer alguma função estatal, 
definitiva ou transitoriamente. A esse respeito, assinale 
a alternativa correta.
a) Os agentes não desempenham as funções dos órgãos 

a que estão vinculados
b) Os cargos e as funções nem sempre são independentes 

dos agentes
c) Cargo é o lugar, ao qual corresponde uma função e é 

provido por um agente sem estar vinculado a ele
d) O agente precisa ter ótimas noções da língua 

portuguesa e obrigatoriamente de Direito Público e 
Privado por conta da função, independentemente do 
local que esteja lotado

e) O agente público é aquele que atua em uma atribuição 
de acordo com a vontade do Estado

50) Os atos de improbidade administrativa estão previstos 
na Lei n. 8.429/1992 têm certas características. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta.
a) Violação aos princípios administrativos, vinculação 

partidária e nomeação por recurso ordinário
b) Enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos 

princípios administrativos
c) Condenação penal, enriquecimento ilícito, contratação 

indevida de serviço
d) Benefício indireto, vinculação partidária e nomeação 

por recurso ordinário
e) Dano ao erário, condenação penal e cível, vinculação 

partidária
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51) Analise as afirmativas abaixo e, assinale a alternativa 
correta em relação a Ato de Improbidade Administrativa 
quando este se constitui, segundo a Lei nº8429/1992.
a) Conceder benefício administrativo ou fiscal com a 

observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie, bem como realizar operações 
financeiras

b) Influir de qualquer forma para a liberação de recursos 
orçamentários

c) Celebrar contrato de consórcio público em consonância 
com dotação orçamentária, regulamentos e 
formalidades previstas na lei

d) Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 
renda, bem como no que diz respeito à conservação do 
patrimônio público

e) Usar, em proveito do Estado e de si próprio, bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial

52) Conforme o Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, sob determinados termos.

 A esse respeito, assinale a alternativa incorreta.
a) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei
b) É assegurado a todos o acesso à informação sem o 

resguardado e o sigilo da fonte, em caso de improbidade 
administrativa

c) A propriedade atenderá a sua função social
d) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 

de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder
e) É admitida ação privada nos crimes de ação pública, se 

esta não for intentada no prazo legal

53) Processo legislativo é o conjunto de exigências e 
procedimentos para a elaboração das leis. No Brasil, 
embora o Executivo e o Judiciário também possam, 
excepcionalmente, redigir leis, a palavra final cabe 
sempre ao Congresso Nacional, sede federal do 
Legislativo, estando suas principais normas descritas 
na Seção VIII, Título IV da Constituição Federal. Nela, 
mencionam-se ________ tipos de legislação.

 Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Cinco
b) Seis
c) Sete 
d) Nove
e) Onze

54) Sobre o Controle de Constitucionalidade, assinale a 
alternativa correta.
a) O Controle de Constitucionalidade Preventivo se 

dá somente o processo de sua aplicação ou seja 
legitimando sua execução

b)  O Controle de Constitucionalidade Preventivo só existe 
em ato normativo

c) O Controle de Constitucionalidade Repressivo ocorre 
antes da criação da Lei, impedindo abusos por parte do 
Poder Público

d) O Controle de Constitucionalidade Repressivo ocorre 
quando a omissão antes da elaboração da lei

e) O Controle de Constitucionalidade Preventivo ocorre 
durante o processo de elaboração legislativa, através 
das comissões do Congresso Nacional, e da atuação 
do Presidente da República, na oportunidade da 
sanção ou veto da lei

55) Conforme a Lei 9.709/98, em seu Art. 1º - A soberania 
popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos 
desta Lei e das normas constitucionais pertinentes, 
mediante a certos elementos. A esse respeito, assinale 
a alternativa correta.
a) Plebiscito, referendo e iniciativa popular
b) Iniciativa popular, medida provisória e ação coletiva
c) Medida provisória, iniciativa popular e ato legislativo
d) Lei complementar, ato legislativo, ação coletiva
e) Ação Coletiva, Plebiscito e Medida Provisória

56) Assinale a alternativa incorreta.
a) Os Direitos Políticos envolvem um conjunto de regras 

que regulam a participação da população de um país 
no processo político

b) Os Direitos Políticos são uma conquista da sociedade, 
tendo em vista que os Estados e reinos sempre foram 
governados por alguém, mas nem todos podiam decidir 
ou opinar sobre quem seria a liderança

c) Os Direitos Políticos permitem a participação do 
indivíduo na vida pública, através do voto, dá-se o poder 
de escolha e também a capacidade de se candidatar 
para cargos públicos

d) Os Direitos Políticos ainda são limitados em algumas 
Nações, sendo que há Nações que sequer dão Direitos 
Políticos aos seus cidadãos

e) Os Direitos Políticos no Brasil foram outorgados a todos 
os cidadãos no século XVII

57) Atualmente, a legislação eleitoral brasileira e a 
Constituição, promulgada em 1988, permitem a 
existência de várias agremiações políticas no Brasil. 
Com o fim da ditadura militar (1964-1985), vários 
partidos políticos foram criados e outros, que estavam 
na clandestinidade voltaram a funcionar. Atualmente (até 
06/08/2018) existem 35 partidos políticos registrados no 
TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Assinale a alternativa 
incorreta.
a) Partido do Movimento Democrático Brasileiro - 

Fundado em 1980, reuniu uma grande quantidade de 
políticos que integravam o MDB na época do governo 
militar. Identificado pelos eleitores como o principal 
representante da redemocratização do país, no início 
da década de 1980, foi o vencedor em grande parte 
das eleições ocorridas no período pós-regime militar

b) Partido Socialista Brasileiro - Criado no ano de 1947 e 
defende ideias do socialismo com transformações na 
sociedade que representam a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos brasileiros. Principal representante 
político: Miguel Arraes (falecido em 2005)

c) Partido Social Cristão – Partido do atual Presidente da 
República eleito em 2018, registro definitivo obtido em 
29 de março de 1990

d) Partido Social Liberal - obteve registro definitivo em 2 
de junho de 1998

e) Partido da Causa Operária - teve sua criação aprovada 
pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 30 de setembro 
de 1997

58) O Município sofre fiscalização pela Câmara Municipal 
(controle externo) e pelo próprio Poder Executivo 
(controle interno). Nesse sentido, assinale a alternativa 
correta.
a) O controle externo da Câmara Municipal será exercido 

com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados e 
Federal ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais 
de Contas dos Municípios, onde houver

b) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre 
as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só 
deixará de prevalecer por decisão de um terço dos 
membros da Câmara Municipal

c) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos 
de Contas Municipais, desde que aprovada pelo Prefeito

d) As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta 
dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, 
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-
lhes a legitimidade, nos termos da lei

e) O Estado pode e deve fiscalizar todos os recursos 
repassados ao Município e interditar o mesmo, caso 
estes não estejam sendo aplicados conforme a lei
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59) Conforme a Súmula 14, do Supremo Tribunal Federal, 
em relação a inscrição para concurso em cargo 
público, assinale a alternativa correta.
a) Não é admissível, por ato administrativo, restringir, 

em razão da idade, inscrição em concurso para cargo 
público

b) É admissível, por ato administrativo, restringir, em razão 
da idade, inscrição em concurso para cargo público

c) É admissível, por ato normativo, restringir, em razão da 
idade, inscrição, em concurso para cargo público

d) Não é admissível, por ato normativo, restringir, em razão 
da idade, inscrição, em concurso para cargo público

e) É admissível, por ato constitucional, restringir, em razão 
da idade, inscrição, em concurso para cargo público

60) Conforme, Art. 3º, da Lei nº8.666, de 21 de junho de 
1993, a licitação destina-se a garantir a observância 
de um princípio constitucional. Sobre esse princípio, 
assinale a alternativa correta.
a) Isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável

b) Proposta mais vantajosa para a administração, 
resguardo da moeda nacional e legalidade

c) Elegibilidade, isonomia e resguardo da moeda nacional
d) Razoabilidade, Autonomia e Isonomia
e) Fiscalização pública, Permissão e legalidade
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