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INSTRUÇÕES:
      Verifique se este caderno de provas contém questões de múltipla escolha, sendo Português de  a  40 (quarenta) 01 15,
Raciocínio Lógico de  a  e Conhecimentos Específicos de  a .16 25 26 40

       Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala.

     Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta 
afixada na sua carteira.

       Esta Prova tem duração de  horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 4 (quatro) 2 
(duas) horas.

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

      Assine Lista de Presença, ao sair da sala, a  e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente 
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua 
conferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU - RN

CARGOS:

NÍVEL SUPERIOR

Procurador 

EXAME GRAFOTÉCNICO:
( )Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas

«Seja mais forte do que sua melhor desculpa.» 



PORTUGUÊS
Texto para responder as questões 01 a 06.

TEXTO 01 - Cuidado com as palavras!

As palavras são como as pessoas: nascem, crescem e morrem. Possuem, portanto, uma história que pressupõe, por sua vez, 
origem, desenvolvimento, uso e desuso, conforme o primado das circunstâncias linguísticas e dos percursos filológicos.

Não se deve, assim, ser indiferente à trajetória de sua significação. Vezes, retilínea, vezes sinuosa, vezes previsível, vezes 
surpreendente; inusitada, insólita, absurda, a semântica é ponto nevrálgico no organismo das palavras. O sentido primeiro, originário, 
no frescor de suas ressonâncias sensíveis e ideativas, não pode ser esquecido e deve ser sempre recuperado nas instâncias frutíferas do 
ritual ideológico. A palavra – artefato de linguagem que serve à comunicação – serve também às práticas humanas em ambiência 
social, política e afetuosa.

Cuidado com as palavras!
Cuidado com sua história, sua geografia, sua arquitetura, seus funcionamentos, virtualidades, sutilezas, falhas e vazios! É 

preciso sondá-  e, se possível, decifrá- , ainda em estado de dicionário, como sugere o poeta. E, como sugere o poeta, não nos las las
recusemos à luta com seus sortilégios, mal se rompe a manhã, pois lutar com as palavras é travar uma luta fraterna, na medida em que 
esta luta nos leva a ocupar o lugar mais adequado e mais correto, isto é, o lugar do humano. Dito de outra forma, o lugar da linguagem, 
ou seja, “a morada do ser”, como nos ensina o filósofo [...].

BARBOSA FILHO , Hildeberto. ! João Pessoa: Ideia, 2015, p. 60.Vou por aí

01ª QUESTÃO
Sobre o título do texto I pode-se afirmar

I- toma como escopo um questionamento sobre as palavras.
II- apresenta como princípio norteador de seu propósito linguístico uma advertência, que permite prever sobre o que o texto fala.
III- é um fator de contextualização que desempenha um papel importante no estabelecimento da coerência. 

Está  o que se afirma apenas emCORRETO

a) d) II III. .
b) e) I e .  e .III II III
c) I.

02ª QUESTÃO
Do texto I, é possível afirmar que, preponderantemente,

I-  é uma mensagem de nível metalinguístico que implica na construção do código, combinando com elementos que retornam ao 
mesmo código.

II-  a mensagem centra-se no contato, no suporte físico, com repetições quase ritualizadas, sem a intenção de informar significados.
III- a mensagem organiza-se numa configuração poética, voltada para si mesma. 

Está  o que se afirma apenas emCORRETO

a) d) I e . .II II
b) e) I e . .III III
c) I.

03ª QUESTÃO
Sobre o texto I, pode-se inferir que o autor nos transmite

I- um sentimento quase de afeto com a origem e o trato com as palavras.
II- as tensões e harmonias dos significados que as palavras transitam em um texto.
III- o respeito e o amor pela força imagética que as circunstâncias linguísticas imprimem com as palavras em sua riqueza 

multifacetada.

Está  o que se afirma emCORRETO

a) d) I e . .II II
b) e) I e . .III III
c) I,  e . II III
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04ª QUESTÃO
Sobre o enunciado “As palavras são como as pessoas: nascem, crescem e morrem”, coloque V para a proposição Verdadeira e F para a 
Falsa.

(    ) O termo “como” estabelece uma relação semântica de causa ou razão do fato expresso.
(    ) Existe uma superposição de função sintática para a expressão linguística “As palavras”.
(    ) Há uma gradação explícita nas construções verbais, subsequentes da oração principal.

O preenchimento  dos parênteses está na alternativaCORRETO

a) d) V V F. V F V.
b) e) F F V. V F F.
c) F V V. 

05ª QUESTÃO
Do segundo parágrafo do texto I, pode-se afirmar que o autor

I- demonstra uma preocupação peculiar com os limites movediços da semântica.
II- usa um encadeamento de adjetivações, como forma de enfatizar o sabor que cada palavra contém, em suas ressonâncias 

semânticas, receptivas e pragmáticas. 
III- privilegia a origem etimológica das palavras e o seu caráter de singularidade que compõem o complexo interior de sua natureza 

morfológica.

Está  o que se afirma apenas emCORRETO

a) d) I e . .II III
b) e) I. .II
c) II III e .

06ª QUESTÃO
No terceiro parágrafo do Texto I, o autor

I- adverte para as idiossincrasias das palavras em estado de significação.
II- apresenta um aspecto intertextual que incita a memória do leitor, sua cultura e um modo interpretativo de interagir com seus 

conhecimentos de mundo.
III- las lasusa os termos em negrito, em “É preciso sondá- , e, se possível, decifrá- ” [...], sem nenhuma função morfossintática.

Está  o que se afirma apenas emCORRETO

a) d) III II. I e .
b) e) I. .II
c) II III e .

Texto para responder as questões 07 a 12.

Texto 02 – Assum preto ou anum preto

 Posso estar dizendo uma besteira descomunal, mas irei em frente. Se for besteira mesmo, aparecerão dúzias de críticos e 
resmas de correções, o que pelo menos me impedirá de continuar repetindo a besteira velhice afora. A besteira se refere à canção 
clássica de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, “Assum Preto”, com seus versos inesquecíveis: “Tudo em volta é só beleza / céu de 
abril e a mata em flor /mas assum preto cego dos olhos /não vendo a luz, ai, canta de dor...” Assum preto é o passarinho que não somente 
é trancado numa gaiola: furam-lhe os olhos para que ele cante de maneira mais sofrida, mais bela. Como não nos lembrarmos dos 
“bluesmen” cegos do Mississipi?  Como não nos lembrarmos dos “castrati” da ópera italiana (a quem arrancavam algo talvez mais 
estimado do que os globos oculares)? 
A história é esta. A besteira é: existe de fato um pássaro chamado “assum” ou “assum preto”? Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Vou 
logo avisando que minha ignorância de assuntos da Natureza é de proporções enciclopédicas. Mas, foi justamente nas enciclopédias 
que procurei essa nobre ave – e não a encontro.  Não há menção de “Assum” ou “assum preto” na Wikipédia online, bem como no meu 
“Dicionário Houaiss”.
Há, sim, menção (nessas e em várias outras fontes) a um pássaro chamado “anum preto”. Anum, sim, eu ouço falar desde pequeno, 
inclusive na expressão levemente ofensiva e brincalhona “bufa de anum” com intenção provocativa [...]

 , Braulio. . Campina Grande: , 2011, p. 189.TAVARES EDUEPBA nuvem de hoje
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07ª QUESTÃO
A partir do título do texto , pode-se afirmar que é visívelII

(    ) uma disjunção exclusiva causada pelo termo “ou”.
(    ) uma alternância, ocasionada por palavras que exercem funções estruturalmente idênticas e com o mesmo papel semântico.
(    ) uma disjunção inclusiva, em que os elementos se somam.

O preenchimento  dos parênteses está na alternativaCORRETO

a) d) F, F, V. V, F, V.
b) e) V, V, F. F, V, V.
c) V, F, F.

08ª QUESTÃO
Verifica-se no texto  marcas de subjetividade, comprovadasII

I- pelo emprego da primeira pessoa do discurso.
II- pelas flexões verbais e usos pronominais reiterados.
III- pela alusão ao pássaro “anum preto”.

Está  o que se afirma apenas emCORRETO

a) d) I e . I.III
b) e) I e . .II III
c) II III e .

09ª QUESTÃO
A crônica se baseia em um questionamento. Marque a alternativa que indica procedimentos argumentativos, que justificam a 
compreensão do autor sobre o fato.

a) “A besteira é: existe de fato um pássaro chamado 'assum' ou 'assum preto'?”.
b) “Assum preto é um passarinho que não somente é trancado numa gaiola” [...]
c) “Como não nos lembrarmos dos 'bluesmen' cegos de Mississipi?”
d) “Como não nos lembrarmos dos 'castrati' da ópera italiana?”
e) “Não há menção de 'assum' ou 'assum preto' na Wikipédia on-line, bem como no meu 'Dicionário Houaiss'”. 

10ª QUESTÃO
No enunciado “  for besteira mesmo” [...], o termo em negrito pode ser reconhecido como umaSe

a) construção condicional que afirma a factualidade do que foi dito anteriormente.
b) partícula integrante do verbo que exprime sentimento.
c) seconstrução idêntica, em relação ao uso do , em “A besteira se refere à canção clássica de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira”.
d) partícula que funciona como sujeito do infinitivo “for”.
e) construção que acompanha verbo intransitivo, funcionando como índice de indeterminação do sujeito.

11ª QUESTÃO
Sobre o enunciado “Há, sim, menção (nessas e em várias outras fontes) a um pássaro chamado 'anum preto'”, pode-se afirmar:

(    ) O verbo “Há” pode ser substituído pela flexão verbal “existir”, sem prejudicar o sentido no contexto da enunciação.
(    ) A substituição do termo “Há” por “existir” não altera as funções sintáticas das palavras no enunciado.
(    ) O termo “nessas” estabelece coesão referencial com outro elemento do universo textual.

O preenchimento  dos parênteses está na alternativaCORRETO

a) V F F.
b) F V F.
c) V V F.
d) F F V.
e) V F V.
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12ª QUESTÃO
No enunciado [...] “inclusive na expressão levemente ofensiva e brincalhona  com intenção provocativa” [...], a ‘bufa de anum’
expressão em negrito representa, com predominância um(a)

a) nível técnico, caracterizado pelo emprego de um léxico específico.
b) linguagem coloquial, geralmente, informal, empregada no cotidiano.
c) nível formal que segue os princípios da norma culta.
d) variante linguística, com realce no uso de gírias, próprias de determinado grupo social.
e) forma popular de cunho pejorativo e atitude subjetiva, associada a uma característica da ave.

Texto para responder as questões 13 a 15.

Texto  – Para que ninguém a quisesse...III
 
 Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. 
Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos altos.
 Dos armários tirou as roupas de seda, das gavetas tirou todas as jóias. E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se 
acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas 
vezes, homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. E evitava sair.
 Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada 
com os móveis e as sombras. Uma fina saudade começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher. Mas do desejo inflamado 
que tivera por ela.
 Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que 
restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido numa gaveta, 
esqueceu o batom. E continuou andando de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda.

 
 https://www.pensador.com/autor/marina-colasanti/ Acesso em 09/03/18 

13ª QUESTÃO
O primeiro e segundo parágrafos do texto  apresentam uma intenção comunicativa que revela um(a)III

(    ) discurso autoritário, que não permite ponderações ou mediações, sem qualquer possibilidade de interferência do receptor.
(    ) linguagem que se fecha, por meio da flexão verbal imperativa, cujo locutor se considera dono da verdade.
(    ) discussão na relação entre os interlocutores, em que uma voz tenderá a derrotar a outra.

O preenchimento  dos parênteses está na alternativaCORRETO

a) d) F F V. F V F.
b) e) V V F. V F F.
c) V F V.

14ª QUESTÃO
Do texto , pode-se depreender o(a)III

I- aspecto da cultura machista, que vê a mulher, apenas, como “objeto de cama e mesa”.
II- parâmetros determinados pelo homem, em relação à mulher-objeto.
III- desfecho do texto, que realça o resultado do comportamento da mulher, marcado por um discurso silencioso e comovido. 

Está  o que se afirma emCORRETO

a) d) I,  e . I.II III
b) e) I e . .III III
c) II III e .

15ª QUESTÃO
Do último parágrafo do texto , pode-se afirmar que proporciona um(a)III

(    ) sequência de ações que atribuem à narrativa uma continuidade e progressão textual, que lhe conferem sentido e coerência.
(    ) desfecho que expressa a anulação da mulher, desrespeitada nos seus mínimos direitos.
(    ) reflexão sobre os relacionamentos humanos e, principalmente, sobre o eu de cada um, para que não seja invadido.

O preenchimento  dos parênteses está na alternativaCORRETO

a) d) V, F, V. V, F, F.
b) e) V, V, V. F, F, V.
c) F, V, V.
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
19ª QUESTÃO
Qual é o 3º termo da sequência abaixo?

a)

b)

c)

d)

e)

20ª QUESTÃO
Uma semana após um incêndio que resultou no desabamento de 
um edifício no centro de São Paulo, o Ministério Público de São 
Paulo enviou uma série de recomendações à Prefeitura para 
aprimorar as vistorias dos imóveis da cidade. Uma das 
recomendações era a seguinte: “Se a edificação não possuir seguro 
contra o risco de incêndio ou destruição, o edifício deverá ser 
interditado”.

Após vistoria do Corpo de Bombeiros em um outro imóvel da 
cidade, a Prefeitura decidiu pela não interdição deste imóvel. É 
CORRETO afirmar que a edificação

a) possui seguro contra risco de incêndio e destruição.
b) só possui seguro contra risco de incêndio.
c) só possui seguro contra risco de destruição.
d) possui seguro contra risco de incêndio ou destruição.
e) não possui seguro contra o risco de incêndio ou destruição.
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21ª QUESTÃO
A sequência 1, 18, 2, 1, 18, 3, 2, 1, 18, 4, ... foi criada com um determinado padrão. A soma dos 21º, 17º, 9º e 4º termos dessa sequência é

a) divisor de 81.
b) múltiplo de 2.
c) múltiplo de 6.
d) divisor de 60.
e) múltiplo de 9.

22ª QUESTÃO
Os times de César, Rafael e Danilo são Vasco, Palmeiras e Flamengo, mas não necessariamente nessa ordem. O torcedor do Palmeiras, 
que não é César, é mais velho que Danilo e o torcedor do Flamengo é o mais velho dos três. Com base nestas informações é  CORRETO
afirmar que

a) Danilo torce para o Vasco.
b) O mais velho dos três torce para o Palmeiras.
c) César é o mais novo.
d) O mais novo torce para o Flamengo.
e) Rafael, que é o mais velho dos três, torce para o Palmeiras.

23ª QUESTÃO
Em uma pesquisa realizada com professores de uma determinada universidade pública foi verificado que, dos três pilares (ensino, 
pesquisa e extensão), que compõem a universidade, todos os professores atuavam em pelo menos um dos pilares. Além disso, foi 
possível observar que

 5 professores atuavam apenas no ensino
 17 professores atuavam apenas na extensão
 53 professores atuavam na pesquisa
 30 professores atuavam com ensino e pesquisa
 28 professores atuavam com ensino e extensão
 26 professores atuavam com pesquisa e extensão
 18 atuavam nos três pilares

Dos professores pesquisados, é  afirmar que o número daqueles que atuam apenas com pesquisa éCORRETO

a) o dobro do número de professores que atuam com ensino.
b) igual ao número de professores que atuam apenas com extensão.
c) a metade dos professores pesquisados.
d) a terça parte do número de professores que atuam nos três pilares.
e) o triplo do número de professores que atuam apenas com ensino.

24ª QUESTÃO
No Bar do Roberto, o litro de vodca do tipo A custa R$170,00 e o litro de vodca do tipo B custa R$105,00. Misturando a vodca do tipo A 
com a vodca do tipo B, Roberto obtém um terceiro tipo de vodca cujo litro custa R$144,00. Qual deve ser, nessa mistura, a proporção da 
vodca do tipo B para a vodca do tipo A que Roberto deve utilizar para obter o terceiro tipo de vodca?

a) d) 3/7. 5/8.
b) e) 4/5. 2/5.
c) 2/3.

25ª QUESTÃO
Uma empresa de calçados utiliza 40% do seu faturamento para comprar matéria prima. Após certo período, a matéria prima aumentou 
50%, enquanto que o faturamento da empresa aumentou apenas 20%. Sabendo-se que a empresa, após esse período, continua 
comprando a mesma quantidade de matéria prima que comprava anteriormente, qual é a porcentagem do faturamento que a empresa 
passou a gastar com matéria prima?

a) d) 40% 60%
b) e) 50% 30%
c) 70%
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PÁGINA 09

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
26ª QUESTÃO
Sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, nos termos da Constituição da República de 1988, 
assinale a alternativa :CORRETA

a) No âmbito do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação ( ), a Constituição atribuiu competência concorrente aos SNCTI
Estados, Distrito Federal e Municípios para legislar sobre suas peculiaridades. 

b) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados 
ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de referendo, e do Congresso Nacional, 
por lei complementar. 

c) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei municipal, dentro do período determinado 
por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante referendo, às populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem ressalva, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. 

e) Os Municípios poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de distritos limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas 
de interesse comum. 

27ª QUESTÃO
No âmbito da fiscalização do Município, considere as seguintes assertivas:

I- A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 
controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. É vedada, porém, a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de 
Contas Municipais.

II- O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

III- O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer 
por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

IV- 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.

Está  o que se afirma em:CORRETO

a) III IV e .
b) I e .II
c) II IV e .
d) II III IV,  e .
e) I, ,  e . II III IV

28ª QUESTÃO
Relativamente ao Processo Legislativo, avalie as proposições seguintes e aponte a alternativa :CORRETA

I- A matéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova 
proposta na mesma legislatura. 

II- A emenda à Constituição não se submete a deliberação executiva e deve ser promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 

III- A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. 

IV- A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um 
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles. 

Está  o que se afirma em:CORRETO

a) I e .III
b) I, ,  e .II III IV
c) I e .II
d) II III IV,  e .
e) II III e .
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29ª QUESTÃO
Sobre a competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, é  afirmar queCORRETO

a) compete aos Municípios organizar e prestar, sob regime de concessão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial. 

b) no âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de lei federal sobre normas gerais tem por efeito a revogação da 
lei estadual, no que lhe for contrária. 

c) os Estados e o Distrito Federal organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios da 
Constituição da República. 

d) é competente ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 
e) o Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de vinte dias, e aprovada por três quintos 

dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição da República e na 
Constituição do respectivo Estado. 

30ª QUESTÃO
Nos termos das disposições constitucionais, legais, e do entendimento jurisprudencial sobre o Controle de Constitucionalidade no 
direito brasileiro, assinale a alternativa :CORRETA

a) Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

b) A constitucionalidade de leis e atos do poder público é de exclusiva apreciação pelo Poder Judiciário, responsável por realizar o 
controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade. 

c) O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, não pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público. 
d) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. 
e) No âmbito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para 

tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se 
tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em sessenta dias. 

31ª QUESTÃO
Sobre os princípios da administração pública, analise as proposições a seguir:

I- É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, do nome de servidores e dos valores 
dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. 

II- Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é possível a instauração de processo 
administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração. 

III- A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta do 
poder executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal. 

IV- Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atendimento a fins de interesse geral, vedada a 
renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei.

V- A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. No entanto, se a 
invalidação do ato administrativo repercutir no campo de interesses individuais, faz-se necessária a instauração de procedimento 
administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa. 

Está  apenas o que se afirma em:CORRETO

a) d) I e .  I, ,  e V.II II IV
b) e) III IV IV,  e V.  e V. 
c) I,  e .II III

32ª QUESTÃO
Sobre as normas do direito administrativo, considere as seguintes proposições:

I- É necessária a observância da garantia do devido processo legal, em especial, do contraditório e da ampla defesa, relativamente à 
inscrição de entes públicos em cadastros federais de inadimplência. 

II- Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
Nesse sentido, no que se refere aos agentes públicos com foro por prerrogativa de função, quando couber ação penal, a ação de 
improbidade deverá ser ajuizada no mesmo foro. 

III- A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 
mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de 
desempenho para o órgão ou entidade, de acordo com as limitações legais. 

Está  o que se afirma em:CORRETO

a) d) I. I e .III
b) e) I e . I,  e .II II III
c) II III e .
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33ª QUESTÃO
Sobre as normas aplicáveis às licitações e contratos administrativos, assinale a alternativa :CORRETA

a) As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto na Lei 8.666/93 e, em particular, à 
seguinte sequência: projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. A execução de cada etapa será 
obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à 
exceção do projeto básico, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que 
também autorizado pela Administração. 

b) O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público 
contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 
8.666/93. 

c) É permitido incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, 
exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. 

d) Lei municipal não pode proibir que os agentes políticos do Município e seus parentes mantenham contrato com o Poder Público 
municipal. 

e) Somente os Tribunais de Contas podem requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de 
determinada obra executada. 

34ª QUESTÃO
Sobre as modalidades de licitação, analise as proposições a seguir:

I- Tomada de preços 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. 

II- Convite 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. 

III- É vedada, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e 
operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão. 

Está  apenas o que se afirma emCORRETO

a) d) II II. I e .
b) e) I. I e . III
c) III.

35ª QUESTÃO
Sobre a Fazenda Pública em juízo e temas correlatos, aponte a assertiva CORRETA

a) No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, cabe à Fazenda apresentar o 
demonstrativo discriminado e atualizado do montante a ser pago. 

b) Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, toda sentença proferida 
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.  

c) A Fazenda Pública não pode celebrar negócio jurídico processual. 
d) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, vedado o 
estabelecimento de prazos próprios para os entes públicos por meio de lei. 

e) A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo 
para defender os seus direitos institucionais. 

36ª QUESTÃO
Acerca dos prazos processuais, prescricionais e decadenciais no direito processual civil, analise as seguintes proposições

I- É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior 
ratificação. 

II- Os Tribunais poderão julgar extemporâneo ou intempestivo recurso, na instância ordinária ou na extraordinária, interposto antes 
da abertura do prazo. 

III- O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que 
constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata. 

IV- É de mérito a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou de decadência. 
V- A prescrição intercorrente pode ser reconhecida no procedimento de cumprimento de sentença.

Está  apenas o que se afirma emCORRETO

a) d) II III IV e .  e V.
b) e) I,  e . I,  e V. II III II
c) III IV,  e V.
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37ª QUESTÃO
Acerca do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, julgue as assertivas a seguir:

I- É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de 
processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica. 

II- Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 
pedido que contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. 

III- O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. 

Está  o que se afirma emCORRETO

a) d) I e . I e .II III
b) e) I.  e .II III
c) I,  e .II III

38ª QUESTÃO
No que se refere aos recursos no âmbito do processo civil, avalie as proposições a seguir :CORRETA

I- A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de 
dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 

II- O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 
III- As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são 

cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas 
contrarrazões. 

IV- Serão julgados em recurso ordinário, pelo , os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais STF
federais ou pelos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. 

Está  o que se afirma emCORRETO

a) d) I e . ,  e .IV II III IV
b) e) I e . I, ,  e . II II III IV
c) I,  e .II III

39ª QUESTÃO
No que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), avalie as seguintes proposições:

I- Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

II- O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do 
prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício 
subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 

III- Para os fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação 
específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. 

Está  o que se afirma emCORRETO

a) d) II III II III e .  I,  e .
b) e) II III. I e .
c) I e .II

40ª QUESTÃO
No âmbito do direito urbanístico e do direito ambiental, assinale a assertiva :CORRETA

a) É inconstitucional Lei Municipal, regulamentada por decreto, que preveja a aplicação de multas para os proprietários de veículos 
automotores que emitem fumaça acima de padrões considerados aceitáveis. 

b) O Município não tem competência para legislar sobre o controle da poluição, ainda que se trate de interesse local. 
c) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral e não são admitidas excludentes de 

responsabilidade tais como o caso fortuito, a força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. 
d) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de dez mil habitantes, é o instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
e) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei 

federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, 
sob pena, inicialmente, de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e, posteriormente, 
parcelamento ou edificação compulsórios. 
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