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CÂMARA DE VEREADORES DE IMBÉ 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ADVOGADO
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Para criar uma geração não violenta, precisamos de igualdade. 
 

Por Yasmine M. Sterea 
 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

 

Quando falamos em equidade de gênero, falamos em igualdade. Igualdade entre 

homens e mulheres para serem quem são, exercerem sua profissão, ocuparem espaços de 

poder e também dividirem a responsabilidade dos filhos e da casa. Infelizmente essa ainda 

não é a realidade já que vivemos em uma sociedade em que o homem não chora, o homem 

deve ser o provedor, o homem não falha. O homem não sente. E se um homem não sente e 

falha, o que acontece? Abandono do lar, violência, vícios e suicídio. Forte? Mas a pura verdade. 

Por isso quando falamos em feminismo, não estamos apenas levantando as mulheres para 

atingir a sua potência, mas levantando os homens também para desconstruir esse conceito de 

masculinidade. Para um mundo mais justo, precisamos entender que mulheres e homens 

precisam perceber que os estereótipos de hoje são profundos e nocivos para suas vidas e para 

a sociedade. 

Vivemos em um país com 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de 

nascimento, segundo o último Censo Escolar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgado 

em 2013. Normalizamos famílias que foram abandonadas pelo pai. É socialmente aceito. Não 

é questionado. Agora, se uma mulher abandona o lar, é outra história. Quando falamos em 

igualdade, falamos sim da possibilidade de homens terem uma relação conectada com seus 

filhos e essa igualdade também passa por uma licença-paternidade maior, para que o pai possa 

passar um tempo minimamente razoável para criar um vínculo com seu filho. 

Hoje não faz sentido associar o pai exclusivamente a uma figura de provedor, até porque 

as 34,4 milhões de mulheres chefes de família (IBGE) precisam se virar sem essa ajuda. Pai é 

aquele que acompanha o filho ao médico, que sabe de seus medos e sonhos, que se preocupa 

em formar uma pessoa sem preconceitos, mesmo que esse não seja o modelo que ele teve 

durante a infância. Na Islândia foi estabelecida a mesma licença de três meses para homens e 

mulheres, mais três meses que podem ser divididos entre o casal, e houve uma mudança 

enorme. Para além da licença, trata-se de uma mudança de comportamento em que empresas 

não veem a mulher como um problema por conta da maternidade e as pessoas consideram 

irresponsável o homem que não tira sua licença para estar com o filho. Claro que ter um filho 

é uma responsabilidade e isso inclui a esfera econômica, então, mais uma vez, a igualdade se 

faz necessária. Mulheres não podem ser prejudicadas em suas carreiras após voltarem da 

licença-maternidade. Homens precisam se dedicar ___ atividades ligadas à saúde e à educação 

do filho mesmo que em algum momento elas ocorram durante o expediente. 

Se uma mulher é bem sucedida e mãe, frequentemente ela será julgada de acordo com 

sua dedicação ___ cada um dos papéis. Se um homem é bem sucedido, ser pai ou não é algo 

que não vem carregado de outras implicações. Por isso é tão importante que homens e 

mulheres se unam pelo direito de cuidarem de seus filhos com qualidade, sem abrir mão de 

suas carreiras, sem fazer jornadas extenuantes. Todos precisamos de uma rede de apoio, seja 

um parceiro, um familiar, um amigo, uma política pública ou empresarial, que ofereça a 

estrutura e segurança para quem tiver filhos. 

Em casas com pais violentos ou ausentes, as crianças sofrem diversos impactos no seu 

desenvolvimento pessoal e cognitivo. Um levantamento feito pelo Ministério Público de São 

Paulo em 2016 aponta que dois em cada três menores infratores não têm o pai dentro de casa. 

A historiadora Mirian Botelho Sagin aponta, em sua tese de doutorado, que há uma forte 

correlação entre a violência familiar com o futuro de uma criança, com maior propensão à vida 

criminosa, ao envolvimento com abuso de substâncias nocivas, à associação com 

automutilação, comportamento suicida e a distúrbios como ansiedade, depressão e 

dificuldades em relacionamentos interpessoais e vocacionais. E por isso o dia 7 de agosto 

também é uma data tão importante. Comemoram-se os 14 anos da criação da Lei Maria da 

Penha, um instrumento muito importante de combate ___ violência doméstica e familiar contra 

a mulher. A lei foi nomeada por conta da trajetória de Maria da Penha Maia Fernandes, que 

sofreu diversas violências de seu marido, incluindo um tiro que a deixou paraplégica. 

 
(Disponível em: https://exame.com/blog/nosso-olhar/para-criar-uma-geracao-nao-violenta-

precisamos-de-igualdade/ – texto adaptado especialmente para esta prova). 

https://exame.com/blog/nosso-olhar/para-criar-uma-geracao-nao-violenta-precisamos-de-igualdade/
https://exame.com/blog/nosso-olhar/para-criar-uma-geracao-nao-violenta-precisamos-de-igualdade/
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QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Segundo o texto, as políticas feministas visam à elevação das potências das mulheres em oposição 

às potências dos homens. 

II. Atitudes como o abandono dos filhos por suas mães são vistas como passíveis de crítica da 

sociedade, ao passo que o abandono paterno não é. 

III. A violência familiar foi apontada como um causador de comportamentos conturbados por parte 

dos filhos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma consequência das políticas de equidade 

de gênero. 
 

A) Uma melhor relação dos pais com seus filhos. 

B) A maternidade deixa de ser um problema no mercado de trabalho. 

C) Há uma maior cobrança social sobre a responsabilidade paterna. 

D) Mulheres e homens passam a ter mais equilíbrio entre suas vidas familiar e profissional. 

E) Há uma manutenção de estereótipos de bons pais e boas mães. 
 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 30, 33 e 48. 
 

A) às – à – à 

B) às – a – a 

C) às – a – à 

D) as – a – à 

E) as – a – a 
 

 

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego da expressão “já que” (l. 04), analise as assertivas a seguir:  
 

I. Trata-se de conjunção subordinativa causal, pois introduz a causa da ação expressa pela oração 

anterior. 

II. Ela poderia ser substituída por “de modo que” sem alteração do sentido do texto. 

III. Sua substituição pela conjunção “uma vez que” obrigaria a realização de alterações no período a 

fim de que se mantivesse a correção gramatical. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO esteja sendo empregada como 

pronome relativo. 
 

A) “que os estereótipos de hoje são profundos” (l. 10). 

B) “que foram abandonadas pelo pai” (l. 14). 

C) “que acompanha o filho ao médico” (l. 21). 

D) “que não vem carregado de outras implicações.” (l. 34). 

E) “que ofereça a estrutura e segurança para quem tiver filhos.” (l. 37-38). 
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QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica um sinônimo possível para a palavra “esfera” (l. 28). 
 

A) Constância. 

B) Âmbito. 

C) Certeza. 

D) Colocação. 

E) Disposição. 
 

 

 

(  ) Trata-se de um substantivo biforme, uma vez que admite flexões de gênero. 

(  ) Caso o acento gráfico seja omitido, há a formação de uma forma verbal existente em Língua 

Portuguesa. 

(  ) A palavra doméstica pode ser relacionada como um sinônimo possível de “familiar”. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – F. 

B) V – V – F. 

C) F – V – F. 

D) F – V – V. 

E) V – F – V. 
 

 

QUESTÃO 08 – Considerando o emprego da palavra “Se” (l. 32), analise as assertivas a seguir: 
 

I. Trata-se de conjunção subordinativa e introduz a ideia de condição ao período. 

II. Na oração “não se sabem os motivos da interrupção do sinal”, temos a palavra “se” sendo 

empregada na mesma função da palavra destacada no texto. 

III. Na oração “não sabemos se os motivos da interrupção do sinal são normais”, não temos a palavra 

“se” sendo empregada na mesma função da palavra destacada no texto. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 09 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise as assertivas a seguir: 
 

I. A palavra “suas” (l. 10) tem como referente a palavra “mulheres” (l. 09). 

II. O referente da palavra “elas” (l. 31) é “saúde” e “educação” (l. 30). 

III. Na linha 50, a palavra “a” substitui o nome próprio “Maria da Penha Maia Fernandes” (l. 49). 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o emprego dos sinais de pontuação. 
 

A) Na linha 01, a vírgula marca a separação de orações subordinadas. 

B) Na linha 13, o uso dos parênteses marca uma sigla que se refere ao termo anterior. 

C) Na linha 20, o uso da vírgula deve-se à separação de um número decimal. 

D) Na linha 42, a dupla vírgula poderia ser substituída por um duplo travessão. 

E) Na linha 48, a vírgula marca a separação de um adjunto adverbial. 

QUESTÃO 07 – Considerando a palavra “doméstica” (l. 48), analise as assertivas a seguir e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – De acordo com as disposições do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Imbé, será considerado recesso legislativo os períodos de _____________________ e 

de _________________________. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 
A) 10 de janeiro a 1º de março – 10 de julho a 31 de julho 

B) 10 de janeiro a 10 de março – 10 de julho a 10 de agosto 
C) 15 de janeiro a 1º de março – 15 de julho a 31 de julho 

D) 15 de janeiro a 10 de março – 15 de julho a 10 de agosto 

E) 15 de janeiro a 05 de março – 10 de julho a 05 de agosto 

 

 

QUESTÃO 12 – O Art. 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Imbé define 

que o Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara de Vereadores, que tem função legislativa, 

de fiscalização financeira, de controle externo, julgadora, de assessoramento e administrativa. 

Segundo as disposições do referido artigo, a função de fiscalização financeira: 

 

A) Consiste no exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução 

orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito, integradas estas àquelas da 

própria Câmara, sempre mediante auxílio do Tribunal de Contas do Estado. 

B) Implica na vigilância dos negócios do Executivo em geral, sob o prisma da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e da ética político-administrativa, com a tomada das 

medidas saneadoras que se fizerem necessárias. 

C) Ocorre nas hipóteses em que é necessário julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, quando 

tais agentes políticos cometem infrações político-administrativas previstas em lei. 

D) Consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo, mediante proposições relativas às 

melhorias nos serviços públicos. 

E) É restrita à gestão de economia interna da Câmara, que se rege através de disciplina regimental 

de suas atividades, da estruturação e da administração de seus serviços e sua iniciativa caberá 

sempre à Mesa Diretora. 

 

 
QUESTÃO 13 – Com base nas disposições da Lei Municipal nº 1.424/2013, que dispõe sobre o quadro 

de cargos e funções públicas, o Plano de Carreira, a remuneração dos servidores do Legislativo 

Municipal de Imbé, analise as seguintes assertivas: 

 

I. Categoria funcional é o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições 

e responsabilidades. 

II. Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe A e a ela retorna quando 

vago. 

III. Cada categoria funcional terá oito classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H, sendo 

esta última a final de carreira. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 14 – Relativo aos valores das gratificações concedidas aos servidores nomeados como 

membros de comissões, Pregoeiro, Assessoria ao Ouvidor e Equipe de Apoio do Pregoeiro, de que 

trata o Art. 13 da Lei Municipal nº 1.424/2013, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. 30% (trinta por cento) do vencimento básico que ocupa. 

2. 30% (trinta por cento) do padrão CE2. 

3. 30% (trinta por cento) do Padrão Básico. 

4. 35% (trinta e cinco por cento) do Padrão CE2. 

 

Coluna 2 

(  ) Pregoeiro. 

(  ) Membro da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório. 

(  ) Membro da Comissão de Sindicâncias Administrativas e Processos Administrativos Disciplinares.  

(  ) Assessoria ao Ouvidor. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3 – 4. 

B) 2 – 1 – 4 – 3. 

C) 4 – 3 – 1 – 2. 

D) 3 – 4 – 2 – 1.  

E) 2 – 3 – 1 – 4. 

 

 

QUESTÃO 15 – Com base nas disposições do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, 

assinale a alternativa que indica as duas formas que são comuns tanto para o provimento, quanto na 

vacância de Cargos Públicos. 

 

A) Nomeação e readmissão. 

B) Promoção e transferência.  

C) Reintegração e demissão. 

D) Reversão e promoção. 

E) Aproveitamento e aposentadoria. 

 

 

QUESTÃO 16 – O Art. 53 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé estabelece que 

será considerado de efetivo exercício o período de afastamento, entre outros, em virtude de: 

 

I. Casamento até 08 (oito) dias. 

II. Luto, de até 05 (cinco) dias, por falecimento de tios, sobrinhos, cunhados, genro e nora. 

III. Luto, de até 10 (dez) dias, por falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, 

sogro, sogra, avó, avô, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 17 – Com base na Constituição Federal, na Constituição do Estado do RS e na Lei Orgânica 

Municipal de Imbé, analise as seguintes assertivas: 

 

I. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. 

II. São símbolos do Estado a Bandeira Rio-Grandense, a Estátua do Laçador e as Armas, tradicionais.  

III. São símbolos do Município de Imbé o brasão, a bandeira e outros estabelecidos em lei. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 18 – Relativo à seção III – Da Saúde e do Saneamento Básico, que trata o Capítulo II – 

Da Ordem Social da Lei Orgânica do Município de Imbé, são competências do Município, entre outras, 

no âmbito de sua esfera de ação, exercidas com a cooperação da União e do Estado, por meio de 

órgão próprio: 

 

I. Administração do fundo municipal da saúde. 

II. Execução dos programas e projetos estratégicos para o atendimento das prioridades municipais, 

bem como de situações emergenciais. 

III. Garantir a formação e o funcionamento de serviços públicos de saúde, inclusive hospitalares e 

ambulatoriais, visando atender a população urbana e rural. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 19 – O Estatuto Nacional da Igualdade Racial estabelece que a população negra tem direito 

a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses 

e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade 

brasileira. Para o cumprimento do referido dispositivo, os governos federal, estaduais, distrital e 

municipais adotarão, entre outras, as seguintes providências: 

 

I. Promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às 

atividades esportivas e de lazer. 

II. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. 

III. Apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção social e cultural da 

população negra. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 20 – Com base na Seção II – do Capítulo III – Do Poder Judiciário da Constituição Federal, 

que trata sobre o Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O Supremo Tribunal Federal é composto de onze Ministros. 

B) Os Ministros são escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 

anos de idade. 

C) Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 

D) Os Ministros são escolhidos dentre cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que 

comprovem pelo menos quinze anos de atividade jurídica. 

E) O presidente do Supremo Tribunal Federal integrará o Conselho Nacional de Justiça e exercerá a 

sua Presidência e, nas suas ausências e impedimentos, será exercida pelo Vice-Presidente do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 – Na eleição presidencial dos Estados Unidos, agendada para 2020, o candidato a 

presidente pelo Partido Republicano é: 

 

A) Joe Biden. 

B) Donald Trump. 

C) Barack Obama. 

D) Bernie Sanders. 

E) Hillary Clinton. 

 

 

QUESTÃO 22 – Em 26 de julho, a atriz Olivia de Havilland, ícone da era de ouro do cinema, morreu aos 

104 anos, em Paris. A atriz ficou imortalizada por seu papel no filme:  

 

A) “...E o Vento Levou”. 

B) “Tarzan”. 

C) “A Feiticeira”. 

D) “A Noviça Rebelde”. 

E) “O Mágico de Oz”. 

 

 

QUESTÃO 23 – A respeito das eleições municipais de 2020 no Brasil, é correto afirmar que está: 

 

A) Obrigatório o voto a partir dos dezesseis anos de idade. 

B) Autorizada a propaganda de deputados estaduais em outdoors. 

C) Vetado o uso da biometria para identificação de eleitores no dia da votação.  

D) Prorrogado o mandato dos atuais prefeitos por mais quatro anos. 

E) Cancelada a propaganda em rádio e televisão dos candidatos ao Senado. 

 

 

QUESTÃO 24 – “Macron e Merkel manifestam esperança de acordo sobre plano de recuperação para 

economia da União Europeia”. (Fonte: https://g1.globo.com/20/7/2020). 

 

Macron e Merkel são, respectivamente, governantes de que países europeus? 

 

A) Reino Unido e França. 

B) Itália e Alemanha. 

C) Alemanha e Bélgica. 

D) França e Alemanha. 

E) Alemanha e Reino Unido. 
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QUESTÃO 25 – “Calor pode acelerar avanço de duas nuvens de gafanhotos perto da fronteira com o 

Brasil: Risco preocupa autoridades, que intensificam monitoramento. RS calcula prejuízo de até          

R$ 1 milhão por dia caso insetos entrem no país”. (Fonte: https://revistagloborural.globo.com/). 

 

As nuvens de gafanhotos ameaçaram penetrar no território do Rio Grande do Sul através de que país 

sul-americano?  

 

A) Chile. 

B) Bolívia. 

C) Equador. 

D) Venezuela. 

E) Argentina. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 26– A soma das raízes da equação x² + 12x – 13 = 0 é igual a: 

 

A) 13. 

B) 12. 

C) 11. 

D) -12. 

E) -14. 

 

 

QUESTÃO 27 – A função f(x) = 3x + 18 cuja imagem é igual a 63 tem o elemento do domínio igual 

a: 

 

A) 15. 

B) 12. 

C) 10. 

D) 8. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 28 – Em quantos meses um capital de R$ 3.000,00, aplicados sob regime de juros simples, 

a uma taxa de 4% ao bimestre, irá gerar juros de R$ 420,00? 

 

A) 8. 

B) 7. 

C) 6. 

D) 5. 

E) 4. 

 

 

QUESTÃO 29 – Assinale a alternativa que indica uma proposição simples. 

 

A) Tire sua folga. 

B) O seu celular tem bateria? 

C) O céu fica roxo após as 18 horas. 

D) Pedro é mais alto que Flávio? 

E) Coloque a máscara. 

 

 

QUESTÃO 30 – Um círculo cujo comprimento mede 43,96 cm tem diâmetro igual a: (utilizar π=3,14). 

 

A) 7. 

B) 9. 

C) 10. 

D) 12. 

E) 14. 

 



589_01_NS_DM_10/9/202013:38:29 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Com base no que dispõe a lei de licitações, quando permitida na licitação a 

participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas: 

 

I. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 

consorciados. 

II. Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, 

obrigatoriamente fixadas no edital. 

III. Responsabilidade subsidiária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase 

de licitação quanto na de execução do contrato. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 32 – De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, os Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos dos Municípios, Estados e da União. 

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 

como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 

III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres 

dos Municípios, Estados e da União. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 33 – De acordo com a Consolidação das Leis do trabalho, nas reclamações enquadradas 

no procedimento sumaríssimo: 

 

I. O pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. 

II. Incumbe ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado para a citação, podendo 

em casos excepcionais haver citação por edital. 

III. A apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias do seu ajuizamento, 

podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 34 – De acordo com o que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho, ocorrendo 

necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja 

para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços 

inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto e,  
 

I. O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou 

acordo coletivo de trabalho.  

II. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente 

não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a 

remuneração será, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) superior à da hora normal, e o 

trabalho não poderá exceder de 24 (vinte e quatro) horas, desde que a lei não fixe expressamente 

outro limite. 

III. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais, ou de força maior, 

que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada 

pelo tempo necessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante o número de dias indispensáveis 

à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 (dez) horas diárias, em período 

não superior a 45 (quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização 

da autoridade competente. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 35 – O Código Civil estabelece, em relação às Obrigações de Fazer, que: 
 

I. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só 

imposta, ou a ele também exequível. 

II. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se 

por culpa dele, responderá por perdas e danos. 

III. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do 

devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 36 – De acordo com o Código de Processo Civil, nas causas que dispensem a fase 

instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido 

que contrariar: 
 

I. Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 

II. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de recursos repetitivos. 

III. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência e/ou em razão de enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 37 – De acordo com o Código Penal, são considerados crimes praticados por funcionário 

público contra a administração em geral:  

 

I. Prevaricação, que consiste em retardar ou deixar de praticar, ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal ou para terceiro. 

II. Condescendência criminosa, que consiste em deixar o funcionário, por indulgência, de 

responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte 

competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. 

III. Advocacia administrativa, que consiste em patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 

perante a administração pública, ainda que não esteja se valendo da qualidade de funcionário 

público. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 38 – De acordo com a lei dos Juizados Especiais Criminais, quanto à Competência e dos 

Atos Processuais, analise as seguintes assertivas: 

 

I. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado. E não 

encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum 

para adoção do procedimento previsto em lei. 

II. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de 

pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao seu representante legal, que será 

obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de 

mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.  

III. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade 

de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-

lhe-á designado defensor público. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 39 – De acordo com o Código Tributário Nacional, suspendem a exigibilidade do crédito 

tributário: 

 

I. O parcelamento.   

II. As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 

administrativo. 

III. O depósito ainda que parcial do montante devido. 

        

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 40 – De acordo com a lei, o processo administrativo para apuração de infração ambiental 

deve observar os seguintes prazos máximos: 

 

I. Vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da 

data da ciência da autuação. 

II. Vinte dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua 

lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação. 

III. Trinta dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da 

Marinha, de acordo com o tipo de autuação. 

         

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 


