CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO

GUARDA MUNICIPAL – TIPO A
❖ Ao receber este caderno, marque seu tipo de prova em seu CARTÃO RESPOSTA. A ausência desse registro acarretará a
eliminação do candidato, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
▪ Verifique se a sua opção de CARGO está correta e se esse caderno contém 42 QUESTÕES de múltipla escolha,
numeradas de 01 a 42. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSTRUÇÕES GERAIS
❖ Ao iniciar a prova, assinale no seu CARTÃO RESPOSTA o tipo de prova indicado no Caderno de Questões.
❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 3 (três horas) corridas. Este tempo inclui o necessário
para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA.
❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição, número do documento de identidade.
❖ O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos
locais destinados às respostas.
❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada de cada questão.
❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de
uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorrida 1 (uma) hora do tempo da Prova Objetiva
e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o CARTÃO RESPOSTA.
❖ Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a
aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.
❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA
devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação
posterior.

INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

CARGO: GUARDA MUNICIPAL – TIPO A
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
Taxa de informalidade aumenta e é a maior desde 2016
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São Paulo – A estudante universitária Dennyse Sousa, 24, mora em Belém (PA) e trabalha desde os 16 anos. Nunca
teve a carteira assinada. Ela estagiou, foi babá, atendente em uma gráfica e freelancer em eventos como demonstradora de
produtos em supermercados. Há três anos, vende brincos e acessórios artesanais. “Como não conseguia um emprego fixo, com
carteira assinada, eu tive que tentar várias maneiras de conseguir alguma renda. Queria aliviar as despesas da família”, diz.
A história de Dennyse ilustra a informação divulgada ontem pelo IBGE de que a melhora na qualidade do emprego
gerado no País ainda está concentrada em poucos locais, especialmente em São Paulo, segundo os dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).
No ano de 2019, a taxa de informalidade alcançou recorde em 19 Estados, além do Distrito Federal. Na média do Brasil,
a taxa de informalidade foi de 41,1%, o equivalente a 38,4 milhões de pessoas entre os trabalhadores ocupados. Mas esse
percentual subia a 62,4% no Pará, onde reside Dennyse. No Maranhão, 60,5% dos trabalhadores ocupados eram informais. No
Estado de São Paulo, a taxa de informalidade média foi de 32,0% no ano passado, também o nível mais elevado da série iniciada
em 2016.
“O ano de 2019 é importante, porque é o terceiro ano seguido com aumento na ocupação. Mas outros indicadores
mostram que a qualidade desse trabalho que está sendo gerado ainda carece de uma melhora”, ponderou Adriana Beringuy,
analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE.
Na passagem do terceiro trimestre de 2019 para o quarto trimestre do ano, a taxa de desemprego teve um recuo
estatisticamente significativo – ou seja, superou a margem de erro – em apenas nove das 27 Unidades da Federação. Em São
Paulo a taxa de desemprego desceu de 12,0% para 11,5%, movimento semelhante ao da média nacional, que saiu de 11,8%
para 11,0% no período.
Foram abertas 593 mil vagas com carteira assinada no setor privado em todo o País no último trimestre do ano passado,
sendo mais da metade delas em São Paulo, que gerou 324 mil postos formais a mais no período. Em todo o Brasil, apenas quatro
Estados tiveram avanço significativo na carteira assinada no último trimestre do ano: São Paulo, Rondônia, Paraíba e Sergipe.
O Estado de São Paulo abriu 473 mil vagas formais no setor privado no período de um ano. “A gente não vê nenhuma
atividade se destacando. Tudo indica que foi uma soma de pequenas reações setoriais. Não foi a indústria que reagiu em São
Paulo e começou a contratar com carteira na região. Não parece ser isso”, disse Adriana.
No quarto trimestre de 2019, o País ainda tinha 11,632 milhões de desempregados, sendo 2,910 milhões deles em busca
de emprego há pelo menos dois anos.
E entre esses desempregados está Dennyse, a estudante do início deste texto, que segue vendendo brincos por meio
das redes sociais e em eventos. Sem emprego formal são essas vendas que ajudam com as despesas da faculdade, tarifa de
transporte público, produtos de higiene, entre outras.
(Estadão Conteúdo.
In: https://www.msn.com/pt-br/dinheiro/economia-e-negocios/taxa-de-informalidade-aumenta-e-é-a-maior-desde-2016/ar-BB101VUH?ocid=spartandhp)

2. Em todo o Brasil, apenas quatro Estados tiveram avanço
significativo na carteira assinada no último trimestre do ano:
São Paulo, Rondônia, Paraíba e Sergipe. (linhas 21 e 22)

1. Com base na leitura do TEXTO I, é correto afirmar que
A) os empregos formais em São Paulo cresceram mais do que no
restante do País, o que permitiu a Dennyse encontrar espaço
fora da informalidade, mas não no seu Estado.
B) a informalidade vem diminuindo em todo o País, ao passo que
mais pessoas vão conquistando empregos formais; com isso,
há uma redução do desemprego.
C) a retomada de empregos formais ainda não é uniforme no
Brasil, o que faz a informalidade se manter como única forma
de sustento de muitos cidadãos.
D) há uma concentração de empregos formais em determinada
área produtiva em São Paulo, o que comprova que o índice de
desemprego não cairá no País como um todo.

No trecho acima, os dois-pontos introduzem uma
A)
B)
C)
D)

enumeração.
exemplificação.
explicação.
explicitação.

3. Na linha 4, a palavra QUE classifica-se como
A)
B)
C)
D)
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pronome relativo.
conjunção integrante.
conjunção subordinativa.
preposição.

CARGO: GUARDA MUNICIPAL – TIPO A
9. Em higiene (linha 30), grafou-se corretamente a palavra, com
H inicial. Assinale a alternativa em que isso não tenha
ocorrido.

4. “Como não conseguia um emprego fixo, com carteira
assinada, eu tive que tentar várias maneiras de conseguir
alguma renda. Queria aliviar as despesas da família” (linhas 3
e 4)

A)
B)
C)
D)

No trecho acima, a conjunção como estabelece relação de
A)
B)
C)
D)

comparação.
causalidade.
conformidade.
concessão.

10. ...carece de uma melhora. (linha 14)
Assinale a alternativa em que, alterando-se o verbo do
segmento acima, independentemente da mudança de sentido,
se tenha mantido a correção gramatical.

5. ...gerou 324 mil postos formais a mais no período. (linha 21)
Assinale a alternativa em que se tenha transposto o trecho
acima corretamente para a voz passiva.
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Foi gerado 324 mil postos formais a mais no período.
Gerou-se 324 mil postos formais a mais no período.
324 mil postos formais a mais no período foi gerado.
Geraram-se 324 mil postos formais a mais no período.

11. Um profissional liberal que atua como corretor de imóveis
deseja registrar seu endereço eletrônico. Assinale a alternativa
que indica corretamente qual seria a abreviação que
representa a sua classe.

Assinale a alternativa em que, alterando-se o período acima,
independentemente da alteração de sentido, se tenha mantido
correção gramatical.

A)
B)
C)
D)

A) No Maranhão, 60,5% da população estava na informalidade.
B) No Maranhão, dois terços dos trabalhadores estava na
informalidade.
C) No Maranhão, 1,98% da população estavam na informalidade.
D) No Maranhão, mais de um trabalhador estavam na
informalidade.

CNG.BR
IMB.BR
CIM.BR
ETC.BR

12. No Microsoft Excel, um usuário selecionou a célula D1 e
digitou o comando =SE(B1>B3;B1+B3;B1*B3). Sabe-se que
os valores existentes em B1 e B3 são, respectivamente, 2
(dois) e 5 (cinco). Neste caso, a célula D1 assumirá o valor de

7. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada
pela mesma regra que justifica a acentuação de acessórios
(linha 3).

A)
B)
C)
D)

Contínua (linha 7)
Rondônia (linha 22)
Paraíba (linha 22)
indústria (linha 24)

10.
7.
3.
2.

13. O painel de controle do Microsoft Windows 10 é uma
ferramenta do sistema operacional em que se pode
personalizar as configurações do computador utilizado.
Quando é preciso adicionar uma impressora, deve-se utilizar o
caminho

8. Assinale a alternativa em que a palavra, no TEXTO I, se
classifique como advérbio.
A)
B)
C)
D)

aspira uma melhora
lembra de uma melhora
almeja a uma melhora
implica uma melhora
INFORMÁTICA

6. No Maranhão, 60,5% dos trabalhadores ocupados eram
informais. (linha 10)

A)
B)
C)
D)

humildade
homoplata
hostilidade
hombridade

várias (linha 4)
alguma (linha 4)
mais (linha 11)
nenhuma (linha 23)

A) Painel de Controle → Sistema e Segurança → Adicionar
dispositivo
B) Painel de Controle → Programas → Adicionar dispositivo
C) Painel de Controle → Sistema e Segurança → Adicionar
impressora
D) Painel de Controle → Hardware e Sons → Adicionar
dispositivo
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14. O usuário ‘A’ recebeu uma mensagem de correio eletrônico de
‘B’ e encaminhou a ‘C’ e ‘D’. O usuário ‘C’ respondeu clicando
na opção de “Responder a todos”. O total de mensagens
relativas a esta troca de e-mails, na caixa de entrada de cada
um, é
A)
B)
C)
D)

A: 2, B: 0, C: 1 e D: 2.
A: 2, B: 2, C: 1 e D: 2.
A: 3, B: 1, C: 2 e D: 1.
A: 1, B: 1, C: 3 e D: 1.

RACIOCÍNIO LÓGICO
17. Considere as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

Portanto, é valido concluir que
A)
B)
C)
D)

15. Em relação ao uso do serviço de correio eletrônico, sistema de
comunicação baseado no envio e no recebimento de
mensagens eletrônicas por meio de computadores pela
Internet, analise as seguintes afirmações.

Pedro é alto.
Daniel é baixo.
Rafael não é forte e Daniel não é baixo.
Rafael é forte e Pedro é alto.

18. Considere que a seguir está representada uma sequência
formada pelas letras K, L, M e N.

I. Os softwares de correio eletrônico normalmente utilizam para
entrada e para saída de e-mails, respectivamente, os
protocolos POP3 e SMTP.
II. Quando se envia um e-mail para uma lista de destinatários
configurados em cópia oculta, se qualquer um dos
destinatários da lista acionar a opção para responder a todos,
todos os endereços integrantes da lista também receberão a
resposta.
III. O uso de webmails dispensa o uso paralelo de softwares de
proteção contra vírus, worms e outras ameaças à segurança.
IV. O serviço de webmail permite a um usuário acessar as
mensagens em sua caixa postal no servidor de correio sem a
necessidade de configurar o computador com protocolos de
envio e de recebimento de mensagens.

K L M N N M K K L M N N M K K L M N N M K ...
É correto afirmar que a letra que está na posição 2020 desta
sequência é
A)
B)
C)
D)

K.
L.
M.
N.

19. No refeitório de uma determinada empresa, as pessoas
podiam escolher 1 ou 2 guarnições, entre arroz e macarrão.
Foi observado que 45 pessoas comeram arroz, 35 pessoas
comeram macarrão e 35 pessoas comeram arroz e macarrão.
Assinale a alternativa que indica corretamente a quantidade de
pessoas que comeram apenas 1 guarnição.

É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)

Se Pedro é alto, então Daniel é baixo.
Se Daniel é baixo, então Rafael é forte.
Se Rafael é forte, então Michelle foi aprovada.
Michelle não foi aprovada.

apenas em I.
apenas em I e IV.
apenas em II, III e IV.
apenas em IV.

A)
B)
C)
D)

16. O comando “Inspecionar”, no Google Chrome, e o comando
“Inspecionar elemento”, no Firefox, fazem, respectivamente,
A) mostrar o código fonte da página aberta e mostrar as
configurações de impressão do navegador.
B) mostrar as configurações de impressão do navegador e abrir
uma nova aba.
C) ambos mostram o código fonte da página aberta.
D) ambos abrem uma nova aba.

0.
10.
45.
80.

20. Sabendo que a afirmação a seguir é verdadeira, “Todos os
parentes de Ana são engraçados”, pode-se concluir
corretamente que
A)
B)
C)
D)

se Bento não é engraçado, então Bento não é parente de Ana.
se Carlos é parente de Ana, então Carlos não é engraçado.
Ana é engraçada.
se Daniel é engraçado, então Daniel é parente de Ana.

21. Seja a sequência 1, 7, 17, 31, ... .
Assinale a alternativa que indica corretamente a soma dos 5
primeiros algarismos dessa sequência.
A)
B)
C)
D)
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95
105
120
135

CARGO: GUARDA MUNICIPAL – TIPO A
22. Considere a sequência numérica 3, 4, 7,16, 43, 124, ...

RASCUNHO

Mantendo a ordem estabelecida, o próximo elemento da
sequência é
A)
B)
C)
D)

267.
407.
367.
497.
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26. Assinale a única alternativa que indica o instrumento mediante
o qual municípios limítrofes podem utilizar, reciprocamente, os
serviços da guarda municipal de maneira compartilhada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
23. Com base no Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei
Federal nº 13.022/2014), assinale a alternativa correta.

A)
B)
C)
D)

A) A carteira de identidade de guarda municipal confere ao seu
portador livre porte ou posse de arma, franco acesso aos locais
públicos e privados e tem fé pública em todo o território
nacional.
B) Nos primeiros 5 (cinco) anos de funcionamento, a guarda
municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus
quadros, preferencialmente com experiência ou formação na
área de segurança ou defesa social.
C) É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela,
isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão após
condenação definitiva.
D) Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de
restrição médica.

parceria público-privada
consórcio público
servidão administrativa
convênio

27. Assinale a única alternativa que indica o órgão em que não é
reconhecida a representatividade das guardas municipais.
A) Conselho Nacional de Justiça
B) Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de
Segurança Pública
C) Conselho Nacional das Guardas Municipais
D) Conselho Nacional de Segurança Pública
28. Analise as afirmativas a seguir sobre a Lei Antidrogas:

24. Analise as afirmativas a seguir sobre as competências das
Guardas Municipais:
I. É competência geral das guardas municipais, entre outras, a
proteção de bens públicos municipais, incluídos neles os de
uso comum, os de uso especial e os dominiais.
II. É competência geral das guardas municipais, entre outras,
proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando
medidas educativas e preventivas.
III. Não compete às guardas municipais auxiliar na segurança de
grandes eventos.

I. A internação de dependentes de drogas somente será
realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados
de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente
autorizada por médico devidamente registrado no Conselho
Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o
estabelecimento no qual se dará a internação.
II. É permitida a realização de qualquer modalidade de
internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras.
III. A internação voluntária de dependente de droga é aquela que
se dá, independentemente do consentimento do mesmo, a
pedido de familiar ou do responsável legal.
É correto o que se afirma

É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

apenas em I.
apenas em I e II.
apenas II e III.
em I, II e III.

em I, II e III.
apenas em I.
apenas em II e III.
apenas em I e II.

29. O crime de comércio ilegal de arma de fogo consiste em
adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em
depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender,
expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou
industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Nesse caso, o criminoso estará sujeito a pena
de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa. No entanto,
se for de uso proibido a arma de fogo inserida na prática de tal
crime, é correto afirmar que a pena é aumentada

25. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei
Federal nº 13.022/2014), é correto afirmar que as guardas
municipais não poderão ter efetivo superior a
A) 0,2% (dois décimos por cento) da população, em Municípios
com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
B) 0,3% (três décimos por cento) da população, em Municípios
com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
C) 0,4% (quatro décimos por cento) da população, em Municípios
com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
D) 0,5% (cinco décimos por cento) da população, em Municípios
com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

A)
B)
C)
D)
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de um terço.
de um terço até metade.
da metade.
de metade a dois terços.
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30. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, trata-se de
competência dos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN

34. Acerca das normas constitucionais relativas à Administração
Pública, assinale a alternativa correta.

A) estabelecer as diretrizes do regimento das JARI.
B) normatizar o processo de formação do candidato à obtenção
da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu
conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações,
exames, execução e fiscalização.
C) normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem,
habilitação, expedição de documentos de condutores e
registro e licenciamento de veículos.
D) indicar um representante para compor a comissão
examinadora de candidatos portadores de deficiência física à
habilitação para conduzir veículos automotores.

A) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público.
B) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,
se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de
serviço.
C) É assegurado o reajustamento das remunerações dos
servidores públicos para preservar-lhes o valor nominal,
conforme critérios estabelecidos pelo Poder Executivo.
D) Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público
para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção
por merecimento.

31. O guarda municipal João estava dirigindo, fora de serviço,
veículo oficial com validade da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) vencida há mais de trinta dias. Nesse caso,
é correto afirmar que
A) João cometeu infração gravíssima.
B) João receberá apenas advertência administrativa, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à renovação da CNH.
C) João cometeu infração grave e será penalizado com multa.
D) João será penalizado com multa por infração média, podendo
prosseguir viagem com o veículo oficial.

35. Com base na Constituição Federal, assinale a alternativa que
indica corretamente quem pode ocupar o cargo de VicePresidente da República.
A)
B)
C)
D)

32. Analise as afirmativas a seguir sobre a Lei Maria da Penha:
I. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
entre outras, a violência sexual e a violência patrimonial.
II. Constitui violência moral contra a mulher qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.
III. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica
e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras
providências, fornecer transporte para a ofendida e seus
dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco
de vida.
É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)

em I, II e III.
apenas em I.
apenas em II.
apenas em III.

36. Analise as afirmativas a seguir sobre a segurança pública:
I. Os corpos de bombeiros militares não são órgãos da
segurança pública, já que estão vinculados às Forças
Armadas.
II. Os Municípios poderão constituir guardas municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
nos termos de lei complementar.
III. A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente,
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira,
destina-se a prevenir e reprimir o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos
nas respectivas áreas de competência.
É correto o que se afirma

33. Seguindo o disposto na Constituição Federal, são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social, assistência gratuita aos filhos
e dependentes desde o nascimento até
A)
B)
C)
D)

somente brasileiros natos e naturalizados
somente brasileiros natos
todos os brasileiros e portugueses
todos os brasileiros ou estrangeiros de qualquer
nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil
há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal

A)
B)
C)
D)

6 (seis) anos de idade em escolas públicas.
7 (sete) anos de idade em creches e pré-escolas.
5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.
7 (sete) anos de idade em escolas públicas.
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em I, II e III.
apenas em I.
apenas em II.
apenas em III.

CARGO: GUARDA MUNICIPAL – TIPO A
37. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que
os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica,
registrarão seus estatutos
A)
B)
C)
D)

41. Sobre a aposentadoria do servidor público vinculado a regime
próprio de previdência social, assinale a alternativa correta.
A) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social
será aposentado por incapacidade para o trabalho, no cargo
em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação,
sendo o valor da sua aposentadoria calculado com base na
média ponderada das últimas 12 (doze) remunerações.
B) A lei jamais poderá estabelecer forma de contagem de tempo
de contribuição fictício.
C) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social
será aposentado compulsoriamente, com proventos integrais,
aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, ou aos 70 (setenta)
anos de idade, nos termos da lei.
D) A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de
contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública,
inclusive do Regime Geral de Previdência Social, não
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo
de contribuição.

no Supremo Tribunal Federal.
no Tribunal Superior Eleitoral.
no Cartório Eleitoral.
na Junta Eleitoral.

38. Assinale a única alternativa que não trata de competência
constitucional dos Municípios.
A) Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, mediante convênio com municípios limítrofes,
para integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas de interesse comum.
B) Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído
o de transporte coletivo.
C) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e
da ocupação do solo urbano.
D) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei.
39. Analise as afirmativas a seguir sobre o Poder Legislativo
Municipal:
I. Nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes, a
composição da Câmara Municipal observará o limite máximo
de 9 (nove) Vereadores.
II. Em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a 75%
(setenta e cinco por cento) do subsídio dos Deputados
Estaduais.
III. O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não
poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da
receita do Município.

42. Analise as afirmativas a seguir sobre os atos administrativos:
I. Sempre que o ato administrativo não estiver em sintonia com
o princípio da legalidade, há de ser feita a sua convalidação.
II. O ato administrativo jamais pode ser anulado, com efeito
retroativo absoluto, sob a justificativa de que sua edição foi
inconveniente.
III. Entende-se por caducidade a situação em que o ato
administrativo complexo homologa a aposentadoria do
servidor público.
É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)

É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)

apenas em I.
apenas em I e II.
apenas em II e III.
em I, II e III.

40. Assinale a única alternativa que indica uma medida que não
pode ser aplicada ao adolescente que praticou ato infracional.
A)
B)
C)
D)

obrigação de reparar o dano
liberdade assistida
colocação em família substituta
internação em estabelecimento educacional
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em I, II e III.
apenas em I.
apenas em II.
apenas em III.

