
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUAÇU 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 10 
Informática Básica 11 a 18 
Conhecimentos Gerais 19 a 25 
Conhecimentos Específicos 26 a 40 

 
2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Parte da história de Jacksonville está à venda 
Regina Cole 

 
Apesar da reputação histórica, St. Augostine, 

Jacksonville, na Flórida, tem mais casas memoráveis do que 
qualquer outra comunidade do estado. E, agora, uma das mais 
marcantes residências da cidade do nordeste da Flórida está 
disponível no mercado imobiliário. 

Em 1872, Robert Bruce Van Valkenburgh construiu 
uma casa “carpenter gothic”, designação de estilo 
arquitetônico norte-americano que inclui aplicações de 
detalhes neo-rústicos em estruturas de madeira construídas por 
carpinteiros, em um penhasco com vista para o rio St. Johns. 
Van Valkenburgh foi um congressista de Nova York que 
serviu como oficial da União durante a Guerra Civil e, depois 
do conflito, tornou-se ministro residente no Japão. Após 
estabelecer-se na Flórida, foi nomeado juiz associado da 
Suprema Corte do estado. 

A casa era, originalmente, uma residência simples de 
quatro cômodos, com uma cozinha em uma edificação à parte 
nos fundos. No início dos anos 1920, uma expansão 
incorporou a cozinha original e resultou em 312 metros 
quadrado de área – agora com cinco quartos e três banheiros. 

A fachada da casa tem cobertura central de duas águas 
bastante inclinadas, tábuas de empena extravagantes, suportes 
de telhado finamente decorados e uma ampla varanda. Um par 
de portas francesas no segundo andar ecoa o desenho da porta 
da frente diretamente abaixo. Elas podem ser abertas para uma 
pequena varanda simultaneamente. A propriedade inclui um 
celeiro e uma doca. Acredita-se que seja a mais antiga casa 
sobrevivente em Hazzard’s Bluff. 

A localização acima das águas ajudou a casa a 
enfrentar muitas tempestades – enquanto as demais 
construções locais são regularmente inundadas durante os 
furacões, esta casa permanece acima das cheias. O segredo é 
uma rara porção de terra elevada na região. 

De 1956 até o momento, a casa pertenceu à mesma 
família, que preservou seu caráter histórico. Assim, elementos 
originais, como as portas trabalhadas, paredes e tetos com 
painéis de alças e balaústres de alpendres esculpidos foram 
cuidadosamente mantidos. 

Colocada à venda por US$ 799 mil por Janie Coffey, 
diretora executiva de vendas da Compass Real Estate em 
Jacksonville e Nordeste da Flórida, a casa é uma joia rara para 
quem aprecia um pedaço da história com uma excelente 
localização. 

Disponível em https://forbes.uol.com.br/forbeslife/2019/03/parte-da-historia-de-
jacksonville-esta-a-venda/ 

 
1. Analise: “A fachada da casa tem cobertura central 

de duas águas bastante inclinadas” e assinale a 
alternativa que apresenta o núcleo do sujeito da 
oração. 

a) Casa. 
b) Fachada. 
c) Cobertura. 
d) Central. 
e) Águas. 
 
2. No último parágrafo, as vírgulas foram utilizadas 

para 
a) isolar o vocativo. 
b) isolar o adjunto adverbial. 

c) isolar o aposto explicativo. 
d) isolar a oração coordenada. 
e) isolar a oração subordinada. 
 
3. O pronome destacado no quarto parágrafo retoma 

o termo 
a) um par. 
b) francesas. 
c) portas. 
d) fachadas. 
e) telhados. 
 
4. Analise: “Assim, elementos originais, como as 

portas trabalhadas, paredes e tetos com painéis de 
alças e balaústres de alpendres esculpidos foram 
cuidadosamente mantidos.” E assinale a qual classe 
de palavras pertence o termo em destaque. 

a) Preposição. 
b) Artigo. 
c) Numeral. 
d) Conjunção. 
e) Interjeição. 
 
5. Analise: “Assim, elementos originais, como as 

portas trabalhadas, paredes e tetos com painéis de 
alças e balaústres de alpendres esculpidos foram 
cuidadosamente mantidos.” E assinale a qual classe 
de palavras pertence o termo em destaque. 

a) Sujeito. 
b) Verbo. 
c) Pronome. 
d) Advérbio. 
e) Artigo. 
 
6. “A casa é uma joia rara”, isso quer dizer que 
a) é uma típica casa americana. 
b) a mansão é bem localizada. 
c) o prédio pertence à realeza. 
d) a moradia é fajuta. 
e) a construção é inigualável. 
 
7. Analise: “uma expansão incorporou a cozinha 

original e resultou em 312 metros quadrado de 
área” e assinale a alternativa que apresenta a 
classificação correta dessa oração. 

a) Oração Coordenada Sindética Alternativa. 
b) Oração Coordenada Sindética Aditiva. 
c) Oração Coordenada Assindética. 
d) Oração Coordenada Sindética Explicativa. 
e) Oração Coordenada Sindética Conclusiva. 
 
8. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de 

sujeito da oração a seguir: “Acredita-se que seja a 
mais antiga casa sobrevivente em Hazzard’s Bluff.” 

a) Sujeito Simples. 
b) Sujeito Composto. 
c) Sujeito Oculto. 
d) Sujeito Elíptico. 
e) Sujeito Indeterminado. 
 
9. “A propriedade inclui um celeiro e uma doca”. O 

verbo dessa oração é 
a) transitivo direto. 
b) transitivo indireto. 
c) transitivo direto e indireto. 
d) transitivo indireto. 
e) de ligação. 
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10. “Robert Bruce Van Valkenburgh construiu uma 
casa “carpenter gothic”. O objeto dessa oração é 

a) direto. 
b) indireto. 
c) direto e indireto. 
d) intransitivo. 
e) de ligação. 
 

Informática Básica 
 
11. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando CTRL+P no 
programa Excel. (Obs.: O sinal de + não faz parte 
do comando, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente). 

a) Exibe o menu de impressão. 
b) Salva o arquivo ativo com seu nome de arquivo, local e 

formato atual. 
c) Exibe o menu criar tabela. 
d) Recorta as células selecionadas. 
e) Seleciona todas as células que contêm comentários. 
 
12. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Ctrl+[ no 
programa Word. (Obs.: O sinal de + não faz parte 
do comando, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente). 

a) Aumentar o tamanho da fonte em 1 ponto. 
b) Diminuir o tamanho da fonte em 1 ponto. 
c) Alinhar texto à direita. 
d) Alinhar texto à esquerda. 
e) Centralizar texto. 
 
13. Assinale a alternativa que não representa um 

navegador de internet. 
a) Safari. 
b) Internet Explorer. 
c) Google Explorer. 
d) Google Chrome. 
e) Opera. 
 
14. Assinale a alternativa que não representa um site de 

pesquisa. 
a) www.bing.com 
b) www.yahoo.com 
c) www.google.com 
d) www.searchfire.com 
e) www.achei.com 
 
15. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando Ctrl+M no 
programa PowerPoint. (Obs.: O sinal de + não faz 
parte do comando, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente) 

a) Sair da apresentação de slides. 
b) Ir para o slide anterior. 
c) Excluir o texto, objeto ou slide selecionado. 
d) Mover uma forma. 
e) Inserir um novo slide. 
 
 
 

16. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 
instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando 
Ctrl+Shift+M no programa Outlook. (Obs.: O sinal 
de + não faz parte do comando, significa que as 
teclas devem ser pressionadas simultaneamente) 

a) Abre a tela de nova mensagem. 
b) Enviar. 
c) Nova tarefa. 
d) Responder. 
e) Enviar/Receber. 
 
17. Assinale a alternativa que não representa um 

software. 
a) Microsoft Word. 
b) Hard Disk – HD. 
c) Dropbox. 
d) Windows Explorer. 
e) Adobe. 
 
18. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando CTRL+P no 
programa Word. (Obs.: O sinal de + não faz parte 
do comando, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente) 

a) Cancelar. 
b) Desfazer. 
c) Exibe o menu de impressão. 
d) Fechar um documento. 
e) Abrir um documento. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
19. O Brasil é um país gigantesco, uns preferem dizer 

que é continental. Apresenta grande diversidade 
política, ideológica, climática e social. Suas 
dimensões impressionam e servem para enaltecer a 
diversidade que é marca registrada desta nação. 
Sobre a divisão territorial geográfica e econômica 
desse grande país, é correto dizer que 

a) divide-se em quatro regiões, leste, oeste, norte e sul. 
b) divide-se em três regiões, leste, noroeste e central. 
c) divide-se em duas regiões, central e interior. 
d) divide-se em duas regiões, norte e sul. 
e) divide-se em cinco regiões, norte, nordeste, centro-

oeste, sul e sudeste. 
 
20. A geografia é uma ciência impressionante. 

Conhecer as variações territoriais do município, do 
Estado ou do País, reforça a noção se tem sobre a 
territorialidade e garante uma consciência ainda 
maior da importância da identidade enquanto 
nação. Os paranaenses amam seu Estado, querem 
conhecer cada curva de seu relevo e cada beleza 
natural escondida. Levando em conta esse 
sentimento, sabemos que o ponto mais elevado do 
relevo paranaense é 

a) o Pico do Paraná. 
b) a região da floresta amazônica. 
c) a planície litorânea. 
d) o Terceiro Planalto. 
e) o Pico da Neblina. 
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21. A economia é o setor fundamental para a 
organização das finanças de um país. A oferta de 
mão de obra, os índices de empregabilidade e 
desemprego dizem muito a respeito desse setor. O 
desemprego no Brasil  

a) manteve-se igual aos anos anteriores. 
b) diminuiu, considerando os índices de 2002. 
c) aumentou, de acordo com dados do IBGE, em muitas 

capitais do país. 
d) não mostrou elevação significativa nas capitais. 
e) diminuiu, consideravelmente, em todas as capitais da 

federação. 
 
22. O Brasil é reconhecidamente o país do bom humor. 

O riso fácil, as pegadinhas, a boa lorota e piada bem 
contadas são referências da nossa cultura. 
Infelizmente, no final de março, o país ficou mais 
triste com a morte do humorista 

a) Dedé Santana. 
b) Didi Santana. 
c) Whinderson Nunes. 
d) Marco Antônio Eugênio Martini (Marquinhos). 
e) Carlos Alberto de Nóbrega. 
 
23. As discussões sobre saúde sempre estão presentes 

nas mídias sociais. Diversos programas com as mais 
variadas dietas e recomendações se fazem diárias no 
cotidiano de quem quer adotar um estilo de vida 
mais saudável. A última grande discussão envolveu 
uma influenciadora digital conhecida por Yovana 
Mendoza Ayres. Ela foi flagrada comendo peixe e 
demais alimentos de origem animal. Entretanto, 
alegando problemas de saúde, esta Youtuber 
justificou seu novo estilo de vida por causa da 
amenorréia e anemia, pelo menos, até sua 
recuperação. Antes, ela era considerada 

a) vegana. 
b) crudivegana. 
c) apenas não consumidora de carne. 
d) não consumidora de produtos industrializados de 

origem animal. 
e) vegetariana. 
 
24. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Mandaguaçu, em seu Art. 3º, a integridade 
municipal só poderá ser alterada por  

a) Lei Federal. 
b) atuação do Judiciário em determinação prescrita por 

decisão da turma principal do STF. 
c) atuação do Legislativo Federal, de acordo com 

determinação do presidente em exercício. 
d) através de Lei Estadual, aprovada por plebiscito prévio 

realizado junto a população. 
e) Lei Municipal, aprovada após discussões nas 

comissões de constituição e justiça e legalidade. 
 
25. Em seu Art. 5º, a Lei Orgânica do Município de 

Mandaguaçu cita os órgãos que compõem o 
Governo Municipal. Segundo as determinações 
desta legislação, esses órgãos são 

a) Poder Executivo Federal e Poder Legislativo Estadual. 
b) sistema bicameral de poderes legislativos da esfera 

federal, sediados em Brasília. 
c) Poder Legislativo e Poder Executivo do Município. 
d) Poder Executivo Estadual, acompanhado da Câmara de 

Vereadores. 

e) Câmara de Senadores e Câmara de Deputados Federais, 
que determinam a atuação dos legislativo e executivo 
municipais. 

 

Conhecimentos Específicos 
 
26. Conforme disposto na Lei nº 1621/2008 da 

Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, Estado do 
Paraná, Do Concurso Público, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Serão reservadas 10% das vagas disponíveis no 
concurso público, para munícipes de Mandaguaçu/PR. 

b) O concurso será de provas ou de provas e títulos, 
podendo ser realizado em etapas, conforme dispuserem 
a lei e o regulamento do respectivo Plano de Cargos e 
Carreira, condicionada a inscrição do candidato ao 
pagamento do valor fixado no edital, quando 
indispensável ao seu custeio, ressalvadas as hipóteses 
de isenção nele expressamente previstas. 

c) O prazo de validade do concurso e as condições de sua 
realização serão fixados em edital, que será publicado 
no órgão oficial do município. 

d) Não se abrirá novo concurso para os mesmos cargos ou 
para os mesmos empregos públicos enquanto houver 
candidato aprovado em concurso ou teste seletivo 
anterior com prazo de validade não expirado. 

e) O concurso público terá validade de até dois anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período. 

 
27. Conforme disposto na Lei nº 1621/2008 da 

Prefeitura Municipal de Mandaguaçu, Estado do 
Paraná, Da Reversão, assinale a alternativa correta. 

a) Não poderá reverter o aposentado que já tiver 
completado 60 (sessenta) anos de idade. 

b) Não poderá reverter o aposentado que já tiver 
completado 70 (setenta) anos de idade. 

c) Não poderá reverter o aposentado que já tiver 
completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 

d) Não poderá reverter o aposentado que já tiver 
completado 67 (sessenta e sete) anos de idade. 

e) Não poderá reverter o aposentado que já tiver 
completado 72 (setenta e dois) anos de idade. 
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28. Conforme disposto na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 - Dos Municípios, 
analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em 
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado. 

II. Compete aos Municípios promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e 
da ocupação do solo urbano. 

III. Compete aos Municípios prestar, com a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado, serviços 
de atendimento à saúde da população. 

IV. Compete aos Municípios manter, com a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação infantil e de ensino 
fundamental. 

V. Compete aos Municípios criar, organizar e suprimir 
distritos, observada a legislação estadual. 

a) Apenas duas assertivas estão corretas. 
b) Apenas quatro assertivas estão corretas. 
c) Todas as assertivas estão corretas. 
d) Apenas três assertivas estão corretas. 
e) Apenas uma assertiva está correta. 
 
29. Conforme disposto na Lei nº 12.016, de 7 de Agosto 

de 2009 - Mandado de Segurança, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data, sempre que, 
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver 
justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja 
de que categoria for e sejam quais forem as funções 
que exerça. 

II. Não se concederá mandado de segurança quando se 
tratar de ato do qual caiba recurso administrativo 
com efeito suspensivo, independentemente de 
caução. 

III. Os processos de mandado de segurança e os 
respectivos recursos terão prioridade sobre todos os 
atos judiciais, salvo habeas corpus. 

IV. A sentença ou o acórdão que denegar mandado de 
segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que 
o requerente, por ação própria, pleiteie os seus 
direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. 

V. Caberá mandado de segurança contra os atos de 
gestão comercial praticados pelos administradores 
de empresas públicas, de sociedade de economia 
mista e de concessionárias de serviço público. 

a) Apenas a assertiva III está incorreta. 
b) Apenas a assertiva II está incorreta. 
c) Apenas a assertiva I está incorreta. 
d) Apenas a assertiva V está incorreta. 
e) Apenas a assertiva IV está incorreta. 
 
30. Conforme disposto na Lei nº 12.527, de 18 de 

Novembro de 2011 - Do Acesso a Informações e da 
sua Divulgação, assinale a alternativa incorreta. 

a) Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 
observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a gestão transparente da 
informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação. 

b) Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 
observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a proteção da informação, 
garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 
integridade. 

c) Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 
observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a proteção da informação sigilosa 
e da informação pessoal, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual 
restrição de acesso. 

d) O acesso à informação de que trata esta Lei 
compreende, entre outros, os direitos de obter 
orientação sobre os procedimentos para a consecução 
de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser 
encontrada ou obtida a informação almejada. 

e) O acesso à informação de que trata esta Lei 
compreende, entre outros, os direitos de obter 
informação primária, parcial, autêntica e atualizada. 

 
31. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho 

de 1993 - Das Modalidades, Limites e Dispensa, 
assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 

 __________________ é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu objeto. 

 __________________ é a modalidade de licitação 
entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

 __________________ é a modalidade de licitação 
entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos 
demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 

 ___________________ é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a 
instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de edital 
publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

a) Tomada de preços / Convite / Concurso / Concorrência 
b) Convite / Tomada de preços / Concurso / Concorrência 
c) Concurso / Concorrência / Tomada de preços / Convite 
d) Concorrência / Concurso / Tomada de preços / Convite 
e) Concorrência / Tomada de preços / Convite / Concurso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

32. Conforme disposto na Lei nº 8.429, de 2 de Junho 
de 1992, analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 

I. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções 
previstas nesta lei podem ser propostas até 3 (três) 
anos após o término do exercício de mandato, de 
cargo em comissão ou de função de confiança. 

II. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e notadamente, praticar 
ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência. 

III. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente 
público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 

IV. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

V. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 
são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que 
lhe são afetos. 

a) Apenas uma assertiva está correta. 
b) Apenas duas assertivas estão corretas. 
c) Apenas três assertivas estão corretas. 
d) Apenas quatro assertivas estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
33. Conforme disposto no Decreto-Lei nº 201, de 27 de 

Fevereiro de 1967, assinale a alternativa incorreta. 
I. É crime de responsabilidade dos Prefeitos 

Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, independentemente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores, descumprir o 
orçamento aprovado para o exercício financeiro. 

II. É crime de responsabilidade dos Prefeitos 
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, independentemente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores, retardar a publicação 
ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa 
formalidade. 

III. É crime de responsabilidade dos Prefeitos 
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, independentemente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores, alienar ou onerar bens 
imóveis, ou rendas municipais, sem autorização da 
Câmara, ou em desacordo com a lei 

IV. É crime de responsabilidade dos Prefeitos 
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, independentemente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores, omitir-se ou 
negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou 
interesses do Município sujeito à administração da 
Prefeitura. 

V. É crime de responsabilidade dos Prefeitos 
Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder 
Judiciário, independentemente do pronunciamento 
da Câmara dos Vereadores, proceder de modo 
incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 

a) Apenas uma assertiva está correta. 
b) Apenas duas assertivas estão corretas. 
c) Apenas três assertivas estão corretas. 
d) Apenas quatro assertivas estão corretas. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 

34. Conforme disposto na Lei nº 5.172, de 25 de 
Outubro de 1966 - Fato Gerador, analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. A autoridade administrativa poderá desconsiderar 
atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato 
gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos em lei 
ordinária.    

II. A definição legal do fato gerador é interpretada 
abstraindo-se da validade jurídica dos atos 
efetivamente praticados pelos contribuintes, 
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza 
do seu objeto ou dos seus efeitos. 

III. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer 
situação que, na forma da legislação aplicável, 
impõe a prática ou a abstenção de ato que não 
configure obrigação principal. 

IV. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, 
tratando-se de situação jurídica, desde o momento 
em que esteja definitivamente constituída, nos 
termos de direito aplicável. 

V. Fato gerador da obrigação principal é a situação 
definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Apenas uma assertiva está correta. 
c) Apenas duas assertivas estão corretas. 
d) Apenas três assertivas estão corretas. 
e) Apenas quatro assertivas estão corretas. 
 
35. Conforme disposto na Lei nº 5.172, de 25 de 

Outubro de 1966 – Constituição de Crédito 
Tributário, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. O lançamento regularmente notificado ao sujeito 
passivo pode ser alterado em virtude de recurso de 
ofício. 

II. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 
vigente, ainda que posteriormente modificada ou 
revogada. 

III. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor 
tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no 
lançamento far-se-á sua conversão em moeda 
nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato 
gerador da obrigação. 

IV. Compete privativamente à autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário pelo  
lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. 

V. O lançamento regularmente notificado ao sujeito 
passivo só pode ser alterado em virtude de apelação 
do terceiro. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Apenas uma assertiva está correta. 
c) Apenas duas assertivas estão corretas. 
d) Apenas três assertivas estão corretas. 
e) Apenas quatro assertivas estão corretas. 
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36. Conforme disposto na Lei nº 5.172, de 25 de 
Outubro de 1966 – Normas Complementares, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) É norma complementar das leis, dos tratados e das 
convenções internacionais e dos decretos, os convênios 
que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. 

b) É norma complementar das leis, dos tratados e das 
convenções internacionais e dos decretos, os atos 
reiterados dos órgão do legislativo. 

c) É norma complementar das leis, dos tratados e das 
convenções internacionais e dos decretos, as práticas 
reiteradamente observadas pelas autoridades 
administrativas. 

d) É norma complementar das leis, dos tratados e das 
convenções internacionais e dos decretos, as decisões 
dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa. 

e) É norma complementar das leis, dos tratados e das 
convenções internacionais e dos decretos, os atos 
normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas. 

 
37. Conforme disposto na Lei nº 13.105, de 16 de Março 

de 2015 – Da Denunciação da Lide, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) É admissível o chamamento ao processo, requerido 
pelo réu dos demais devedores solidários, quando o 
credor exigir de um ou de alguns o pagamento da 
dívida comum. 

b) Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz 
passará ao julgamento da denunciação da lide. 

c) Feita a denunciação pelo réu, o denunciado poderá 
assumir a posição de terceiro, e podendo manifestar 
apenas após a impugnação.  

d) Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá 
assumir a posição de litisconsorte do denunciante e 
acrescentar novos argumentos à petição inicial, 
procedendo-se em seguida à citação do réu. 

e) É admissível o chamamento ao processo, requerido 
pelo réu dos demais fiadores, na ação proposta contra 
um ou alguns deles. 

 
38. Conforme disposto na Lei nº 13.105, de 16 de Março 

de 2015 - Da Citação, analise as assertivas e assinale 
a alternativa correta. 

I. A citação será feita por meio de oficial de justiça 
preferencial, quando frustrada, será utilizado o 
meio postal. 

II. Não se fará a citação, salvo para evitar o 
perecimento do direito de noivos, nos 3 (três) 
primeiros dias seguintes ao casamento. 

III. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser 
feita na pessoa do representante legal ou do 
procurador do réu, do executado ou do interessado. 

IV. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em 
que se encontre o réu, o executado ou o interessado. 

V. Para a validade do processo é indispensável a 
citação do réu ou do executado, independente das 
hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de 
improcedência liminar do pedido. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Apenas uma assertiva está correta. 
c) Apenas duas assertivas estão corretas. 
d) Apenas três assertivas estão corretas. 
e) Apenas quatro assertivas estão corretas. 
 

39. Conforme disposto na Lei nº 13.105, de 16 de Março 
de 2015 - Da Ação de Consignação em Pagamento, 
analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada 
uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no 
mesmo processo, desde que o juiz autorize no 
despacho inicial. 

II. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente 
receber o pagamento, o autor requererá o depósito e 
a citação de máximo 3 possíveis titulares do crédito 
para provarem o seu direito. 

III. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará 
extinta a obrigação e o autor arcará com o 
pagamento de custas e honorários advocatícios. 

IV. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor 
completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder 
a prestação cujo inadimplemento acarrete a 
rescisão do contrato. 

V. Requerer-se-á a consignação no lugar do 
pagamento, cessando para o devedor, à data do 
depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for 
julgada improcedente. 

a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Apenas uma assertiva está correta. 
c) Apenas duas assertivas estão corretas. 
d) Apenas três assertivas estão corretas. 
e) Apenas quatro assertivas estão corretas. 
 
40. Conforme disposto na Lei nº 7.347, de 24 de Julho 

de 1985 - Ação Civil Pública, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 
ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados ao meio-ambiente. 

b) Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 
ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados por infração da ordem 
econômica. 

c) Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 
ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados as empresas público-
privada. 

d) Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 
ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados à honra e à dignidade 
de grupos raciais, étnicos ou religiosos. 

e) Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 
ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados à ordem urbanística. 
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