
 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS - SP 

 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 

PROCURADOR JURIDICO
 

Este caderno de questões está constituído de 50 questões: 

 
Língua Portuguesa: 15  
Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 
Conhecimentos Específicos: 25 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE 

  1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e  assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

13 O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 

14 Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e 
realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1)Assinale a alternativa na qual o encontro vocálico 
corresponde a um ditongo:  

a)Alaúde.    
b)Uruguai.      

c)Enjoo.       
d)Pinguim.   
 
2)Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
apresentam encontros consonantais:  

a)Problema – flanela – frase.  

b)Osso – madrinha – melhor.  
c)Falha – malha – pedra.  

d)Letra – pronome – arroz.  
 

3)Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, às classificações quanto ao 
número de sílabas das palavras em destaque no 
excerto a seguir:  

“...Hoje teve uma briga. Na rua ‘A’ residem 10 
baianos num barracão de 3 por dois e meio. Cinco 
são irmãos. E as outras cinco são irmãs. São 
robustos, mal incarados (sic). Homens que havia de 
ter valor para o Lampeão. Os dez são 
pernambucanos. E brigaram os dez com um 
paraibano. [...]” 

(Carolina Maria de Jesus, em “Quarto de despejo”, 
1993) 

a)Monossílaba – polissílaba – polissílaba. 
b)Dissílaba – trissílaba – polissílaba.  

c)Monossílaba – polissílaba – trissílaba.  
d)Dissílaba – trissílaba – trissílaba.  
 
4)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
divisão silábica das palavras a seguir:  

a)E-xce-to.   

b)Per-spi-caz. 
c)Hi-pno-se.  

d)Núp-cias.  
 

5)Assinale a alternativa que NÃO corresponde a 
uma palavra paroxítona:  

a)Rubrica.   

b)Triste.    
c)Nobel.   

d)Recorde.   
 

6)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego da crase: 

a)Meus parentes costumam ir à Recife uma vez por 
ano.       

b)Maria Helena de Moura Neves foi a primeira mulher à 
escrever uma gramática no Brasil.       

c)Fiz várias observações a ela em seu primeiro dia de 
trabalho.      

d)Ele obedeceu aquele regulamento da associação do 
bairro.        
 

7)Assinale a alternativa que corresponde ao 
emprego CORRETO das regras de ortografia 
apresentadas pelo Novo Acordo Ortográfico em 
vigor no Brasil:  

a)Ascenssão.   
b)Macro-estrutura.    

c)Preaquecimento.   

d)Salvaguarda.   
 

8)Assinale a alternativa que apresenta somente 
palavras derivadas:  

a)Desamor – dentista – marítimo.    
b)Esclarecer – ferro – amoroso.   

c)Pedreira – portaria – leite.   
d)Bar – torre – céu.   
 
9)Assinale a alternativa CORRETA com relação aos 
processos de formação das palavras: 

a)A palavra “guarda-chuva” é formada pelo processo 
de composição por aglutinação.      

b)A palavra “aguardente” é formada pelo processo de 
composição por justaposição.     
c)A palavra “avermelhar” é formada pelo processo de 
derivação parassintética.    

d)A palavra “geografia” é formada pelo processo de 
composição por hibridismo.    
 
10)Assinale a alternativa CORRETA no que diz 
respeito ao sentido dos prefixos das palavras a 
seguir:  

a)No substantivo “desamor”, o prefixo “des-” indica 
repetição.   

b)No verbo “rever”, o prefixo “re-” indica ausência.  
c)No verbo “prever”, o prefixo “pre-” indica antecipação.    

d)No adjetivo “infeliz”, o prefixo “in-” indica intensidade.   
 

11)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
flexão de gênero dos substantivos a seguir: 

a)“Imperador” é um substantivo uniforme que pode ser 
utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.   
b)“Colega” é um substantivo biforme sobrecomum que 
pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.        

c)“Cobra” é um substantivo biforme epiceno que pode 
ser utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.      

d)“Jovem” é um substantivo uniforme comum de dois 
gêneros que pode ser utilizado tanto para o masculino 
quanto para o feminino.     
 
12)Assinale a alternativa na qual o termo em 
destaque NÃO corresponde a um pronome 
indefinido:  

a)Maria Tangerina, aquela mulher que morava no final 
da rua, mudou-se para o campo.  

b)Ninguém conseguia ser amigo de João Tadeu, o 
senhor triste que ficava na praça.       

c)Quando a temperatura corporal está acima de 38 
graus, é sinal de que algo está errado.       
d)Vários chegaram atrasados ao espetáculo naquela 
noite.  
 
13)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação do verbo em destaque no excerto a 
seguir: 
“Eu teria nove anos Mahler à escuta dava grandes 
viradas. Ora o chamado me parecia leve brincadeira 
deliciosa [...]” 

(Ana Cristina Cesar, em “Conto de Natal”, 2013) 

a)Verbo intransitivo.  
b)Verbo transitivo direto.  

c)Verbo de ligação.  
d)Verbo bitransitivo.  



 

 
14)Assinale a alternativa que corresponde à 
classificação CORRETA do termo em destaque no 
excerto a seguir: 

“— É a pura verdade. Chamo-me Bartolomé – e 
tirando uma espada longa que levava debaixo da 
capa passou-a para mim enquanto enchia a cesta 
com as maçãs e as uvas que comprou. [...]” 

(Pablo Neruda, em “Confesso que vivi”, 1978) 

a)Artigo.   
b)Pronome.   

c)Preposição.    
d)Interjeição.   
 
15) Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação do sujeito nas orações a seguir: 

a)Na oração “Pedro Pereira era um professor muito 
dedicado”, há um sujeito composto.        

b)Na oração “Conquistamos a medalha de melhor 
equipe do campeonato”, há um sujeito indeterminado.       

c)Na oração “Choveu muito ontem à noite”, há um 
sujeito oculto.     
d)Na oração “Chegou um novo modelo de celular na        
loja”, há um sujeito simples. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
16)O município de  Salesópolis -SP é conhecida por 
ser o local onde há a nascente de qual importante 
rio brasileiro? 

a)Paranapanema. 
b)Paraná. 

c)Pinheiros. 
d)Tietê. 
 
17)Sobre o município de  Salesópolis –SP, na 
sessão da Câmara Municipal do dia 08 de junho de 
1900, os vereadores oficiaram ao Governo Estadual 
solicitando alteração da denominação para 
“Salesópolis”. O antigo nome do município era: 

a) Vila de São José do Paraitinga. 
b) Vila de São José do Tietê. 

c) Vila de São João do Pinheiros. 
d) Vila de São João do Paraitinga. 

 
18)Com relação a vacinação contra Covid-19, a 
única das vacinas abaixo que NÃO é aplicada no 
Brasil é: 

a)Astrazeneca. 

b)Jansen. 
c)Pfizer. 

d)Covaxin. 
 

19)Um dos principais tipos de bioma que existe no 
Brasil é o bioma dos Pampas, quais as 
características da vegetação desse tipo de bioma?   

a)Vegetação campestre (Gramíneas, herbáceas e 
algumas árvores). 
b)Vegetação rasteira (Liquens e musgos). 

c)Vegetação xerófita (Adaptadas a pouca quantidade 
de água, cactos, palmas e mandacaru). 

d)Vegetação higrófila (Adaptadas a muita quantidade 
de água, samambaia e vitória régia). 
 

20)Entre setembro e outubro de 2020, um grande 
incêndio destruiu cerca de 30% do Pantanal, cujo 
território tem 150 mil km2. Desde que é monitorado 

pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), foi o ano mais grave em incêndios. O único 
dos Estados abaixo que tem o pantanal como 
bioma é: 

a)Amazonas. 
b)Mato Grosso do Sul. 

c)Goiás. 
d)Amapá. 
 
21)A guerra do contestado foi uma disputa entre 
quais Estados do Brasil? 

a)São Paulo e Paraná . 

b)Paraná e Santa Catarina. 
c)Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

d)São Paulo e Minas Gerais. 
 

22)São características do bioma Amazônia: 

a)Quente e úmido. 

b)Quente e seco. 
c)Frio e úmido. 

d)Frio e seco. 
 

23)Dos produtos abaixo quais são os mais 
exportados pelo Brasil: 

a)Celulares e minério de ferro. 

b)Carne bovina e celulares. 
c)Soja e celulares. 

d)Soja e carne bovina. 
 

24)Qual a função de uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI)?  

a)Exercer um papel fiscalizador. 
b)Criar leis sobre determinado assunto. 

c)Revogar leis sobre determinado assunto. 
d)Intermediar as tratativas entre governo e setor 
privado. 
 
25)Amazônia 1 é um satélite brasileiro que foi 
lançado em 28 de fevereiro de 2021, está em órbita 
baixa e pode servir de base para o desenvolvimento 
de outros satélites, qual a principal função do 
Satélite Amazônia 1?  

a)Emitir ondas de rádio. 
b)Recepção de dados para telefonia móvel. 

c)Sensoriamento remoto. 
d)Recepção de dados para TV. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
26)O Conceito do Direito Administrativo, pode ser 
elaborado de várias maneiras distintas, 
dependendo da conotação dada pelo jurista ou 
doutrinador do tema. Contudo, sempre há de ser 
destacado, indiferente da sua teorização, alguns 
conceitos centrais. Dessas características, sabe-se 
que o Direito Administrativo não pode ser reunido 
em uma única lei, e sim em várias leis específicas, 
chamadas leis esparsas, denotando que: 
a)É ramo do Direito Público. 
b)É considerado Direito não codificado. 
c)Possui regras que se traduzem em Princípios 
Constitucionais. 
d)O Direito Administrativo pátrio é considerado não 
contencioso. 
 
27)O professor Moreira Neto (2002), ao elencar as 
características definidoras do ato administrativo, 



 

lembra que a maior parte destas foi desenvolvida 
por Meirelles (1990). Leia, abaixo, os detalhes 
desses atributos: 
I - Presunção de legitimidade: é juris tantum 
característica decorrente da soberania do Estado, 
assim se manifesta nas certidões, nas declarações, 
nas informações ou nos atestados dotados de fé 
pública. 
II - Imperatividade, ou coercibilidade: fundamentada 
na supremacia do interesse público, faz com que 
certos atos administrativos tenham vigência 
obrigatória em relação aos seus destinatários 
independentemente do respectivo dissentimento. 
III - Autoexecutoriedade: significa que a 
Administração Pública não precisa recorrer ao 
Poder Judiciário para executar suas decisões, 
característica mais presente no exercício do poder 
de polícia. 
Está correto o que se afirma em: 
a)I e II, apenas. 
b)I e III, apenas. 
c)II e III, apenas. 
d)I, II e III. 
 
28)Sobre a formalização dos atos administrativos, 
pelas definições colhidas da doutrina de Meirelles 
(1990) e Di Pietro (2006), considere a alternativa 
correta: 
a)Regimento é o ato destinado a disciplinar o 
funcionamento de órgão colegiado, a exemplo dos 
Regimentos Internos dos Tribunais de Justiça e dos 
Tribunais de Contas; Resolução é o ato de caráter 
normativo, atribuído a autoridades de alto escalão, com 
o objetivo de fixar normas sobre matérias de 
competência do órgão; Certidão é o ato que reproduz, 
fielmente, atos ou fatos da administração registrados 
em processos, arquivos ou demais documentos 
públicos. 
b)Decreto é o ato de competência exclusiva do Chefe 
do Poder Executivo, por meio do qual procede ao 
regulamento das leis; Regimento é o ato de caráter 
normativo, atribuído a autoridades de alto escalão, com 
o objetivo de fixar normas sobre matérias de 
competência do órgão; Resolução é o ato que 
reproduz, fielmente, atos ou fatos da administração 
registrados em processos, arquivos ou demais 
documentos públicos. 
c)Regimento é o ato destinado a disciplinar o 
funcionamento de órgão colegiado, a exemplo dos 
Regimentos Internos dos Tribunais de Justiça e dos 
Tribunais de Contas; Decreto é o ato de caráter 
normativo, atribuído a autoridades de alto escalão, com 
o objetivo de fixar normas sobre matérias de 
competência do órgão; Regimento é o ato que reproduz 
fielmente atos ou fatos da administração registrados 
em processos, arquivos ou demais documentos 
públicos. 
d)Decreto é o ato de competência exclusiva do Chefe 
do Poder Executivo, por meio do qual procede ao 
regulamento das leis; Certidão é o ato de caráter 
normativo, atribuído a autoridades de alto escalão, com 
o objetivo de fixar normas sobre matérias de 
competência do órgão; Resolução é o ato que 
reproduz, fielmente, atos ou fatos da administração 
registrados em processos, arquivos ou demais 
documentos públicos. 
 

29)Na Gestão de Contratos, a lei 8666/93 relata que 
a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento 
de materiais e serviços, sem previsão de 
quantidades ou cujos quantitativos não 
correspondam às previsões reais do projeto básico 
ou executivo é: 
a)Permitido. 
b)Flexível. 
c)Opcional. 
d)Vedado. 
 
30)O artigo 27 da lei 8666/93 aponta que para a 
habilitação, nas licitações, exigir-se-á dos 
interessados, exclusivamente, algumas 
documentações. Dessas documentações, são 
exigidas qualificações: 
a)jurídica e técnica. 
b)técnica e econômico-financeira. 
c)fiscal e trabalhista. 
d)comercial e constitutiva. 
 
31)De acordo com o artigo 3º da Lei 9868/1999, a 
petição indicará: 
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo 
impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido 
em relação a cada uma das impugnações. 
II - o pedido, com suas especificações. 
III – as informações aos órgãos ou às autoridades 
das quais emanou a lei ou o ato normativo 
impugnado. 
Está correto o que se afirma em: 
a)I e II, apenas. 
b)I e III, apenas. 
c)II e III, apenas. 
d)I, II e III. 
 
32)No que tange ao Capítulo IV, da Lei 9868/1999, 
considere a alternativa incorreta: 
a)Artigo 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a 
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo 
somente será tomada se presentes na sessão pelo 
menos oito Ministros. 
b)Artigo 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a 
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da 
disposição ou da norma impugnada se num ou noutro 
sentido se tiverem manifestado pelo menos seis 
Ministros, quer se trate de ação direta de 
inconstitucionalidade ou de ação declaratória de 
constitucionalidade. 
c)Artigo 25. Julgada a ação, far-se-á a comunicação à 
autoridade ou ao órgão responsável pela expedição do 
ato. 
d)Artigo 26. A decisão que declara a 
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou 
do ato normativo em ação direta ou em ação 
declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de 
embargos declaratórios, podendo, igualmente, ser 
objeto de ação rescisória. 
 
33)A Lei 4320/64 não considera como Receitas de 
Capital: 
a)Operações de crédito. 
b)Alienação de bens. 
c)Transferências correntes. 
d)Amortização de empréstimos. 
 
34)De acordo com a Lei Complementar 101/2000, 



 

em seu artigo 4º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
atenderá o disposto, no § 2o do art. 165 da 
Constituição e disporá também sobre normas: 
a)entre receitas e despesas. 
b)relativas ao controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados com recursos 
dos orçamentos. 
c)de limitação de empenho, a ser efetivada, nas 
hipóteses previstas, na alínea b do inciso II deste 
artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31. 
d)das metas anuais, instruído com memória e 
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos. 
 
35)O artigo 5º, da Lei Complementar 101/2000, 
aponta que o projeto de lei orçamentária anual, 
elaborado de forma compatível com o plano 
plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e 
com as normas desta Lei Complementar conterá, 
em anexo: 
a)demonstrativo da compatibilidade da programação 
dos orçamentos com os objetivos e metas constantes 
do documento de que trata o § 1o do art. 4º. 
b)medidas de compensação a renúncias de receita e 
ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado. 
c)reserva de contingência, cuja forma de utilização e 
montante, definido com base na receita corrente 
líquida, serão estabelecidos, na lei de diretrizes 
orçamentárias. 
d)documento a que se refere o § 6º do art. 165 da 
Constituição.   
 
36)Do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural, o Código Tributário Nacional aponta que: 
a)A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. 
b)A base de cálculo do imposto é o valor venal dos 
bens ou direitos transmitidos. 
c)A base de cálculo do imposto é, quando a alíquota 
seja específica, a unidade de medida adotada pela lei 
tributária. 
d)A base de cálculo do imposto é, quando a alíquota 
seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu 
similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma 
venda em condições de livre concorrência. 
 
37)É correto afirmar que a Lei 10257/2001 
regulamenta os arts. ____________ da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências. 
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, 
a lacuna do texto: 
a)180 e 181. 
b)181 e 182. 
c)182 e 183. 
d)183 e 184. 
 
38)O artigo 2º da Lei 10257/2001 aponta que a 
política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana, mediante as diretrizes 
gerais. Dessas diretrizes, temos (inciso VII), 
integração e complementaridade entre as 
atividades urbanas e rurais, tendo em vista: 
a)a instalação de empreendimentos ou atividades que 
possam funcionar como polos geradores de tráfego, 
sem a previsão da infraestrutura correspondente. 

b)a adoção de padrões de produção e consumo de 
bens e serviços e de expansão urbana compatíveis 
com os limites da sustentabilidade ambiental, social e 
econômica do Município e do território sob sua área de 
influência. 
c)a recuperação dos investimentos do Poder Público de 
que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. 
d)o desenvolvimento socioeconômico do Município e 
do território sob sua área de influência. 
 
39)Sobre as Disposições Comuns, apontadas pela 
Lei 13140/2015, temos que: 
I - Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses 
legais do juiz, exceto de impedimento e suspeição. 
II - O mediador fica impedido, pelo prazo de um 
ano, contado do término da última audiência em 
que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar 
qualquer das partes. 
III - O mediador e todos aqueles que o assessoram, 
no procedimento de mediação, quando no exercício 
de suas funções ou em razão delas, são 
equiparados a servidor público, para os efeitos da 
legislação penal. 
Está correto o que se afirma em: 
a)I e II, apenas. 
b)I e III, apenas. 
c)II e III, apenas. 
d)I, II e III. 
 
40)De acordo com a lei 10520/2002, são medidas 
observadas, na fase preparatória do pregão, 
exceto: 
a)a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 
propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos 
para fornecimento. 
b)a convocação dos interessados será efetuada por 
meio de publicação de aviso, em diário oficial do 
respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal 
de circulação local, e facultativamente, por meios 
eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de 
grande circulação, nos termos do regulamento de que 
trata o art. 2º. 
c)a autoridade competente designará, dentre os 
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, 
o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja 
atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das 
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a habilitação e a 
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 
d)a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 
clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. 
 
41) As entidades que fazem parte da Administração 
Indireta são: 
a)Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundações Públicas. 
b) Órgãos Públicos, Empresas Públicas, Sociedades de 
Economia Mista e Fundações Públicas. 
c)Autarquias, Empresas Públicas, Receita Federal e 
Fundações Públicas. 
d)Entidades Públicas, Sociedades de Economia Mista , 
Fundações Públicas e Autarquias. 
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42) Tendo em vista o regime jurídico administrativo, 
os atos administrativos possuem os seguintes 
atributos:  
I- presunção de legitimidade e veracidade. 
II-imperatividade, pois se impõem aos seus 
destinatários, independentemente de sua 
concordância. 
III-autoexecutoriedade, podendo a Administração 
como regra executar suas decisões, sem a 
necessidade de submetê-las previamente ao Poder 
Judiciário. 
IV- EXECUTORIEDADE ,o Estado no exercício da 
função administrativa, pode exigir de terceiros o 
cumprimento, a observância, das obrigações que 
impôs. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas II e III e IV 
b) Apenas I e III. 
c)Apenas I, II e III. 
d)I, II, III e IV.  
 
43)O contrato administrativo é aquele sujeito, 
aos preceitos de direito público. Marque verdadeiro 
(V) e falso (F) referente as cláusulas necessárias no 
contrato administrativo com base na teoria geral 
dos contratos: 
(  ) o objeto e seus elementos característicos. 
(  ) o regime de execução ou a forma de 
fornecimento.  
(  ) os prazos de início de etapas de execução, de 
conclusão, de entrega, de observação e de 
recebimento definitivo, conforme o caso. 
(  )  à prestação de serviços a serem executados de 
forma contínua, que poderão ter a sua duração 
prorrogada por iguais e sucessivos períodos.  
(  ) os direitos e as responsabilidades das partes, as 
penalidades cabíveis e os valores das multas.  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a)V, V, V ,F, F. 
b)V, F, V, F, V. 
c) V, V, V, F, V. 
d)V,V, F, F, V. 
 
44)Analise os contextos abaixo a respeito das 
categorias de bens públicos: 
[I]  Autorização de Uso é o ato administrativo 
unilateral, discricionário e precário, pelo qual a 
Administração consente que determinado indivíduo 
utilize bem público de modo privativo, atendendo 
primordialmente ao seu próprio interesse. 
 [II] Concessão de Uso é ato administrativo 
unilateral, discricionário e precário, pelo qual a 
Administração consente que particular se utilize 
privativamente de bem público, atendendo, em 
igual nível, aos interesses público e privado.  
Assinale a alternativa CORRETA: 
a)Apenas o primeiro contexto está correto. 
b) Apenas o segundo contexto está correto. 
c)  Os dois contextos estão corretos. 
d) Os dois contextos estão incorretos  
 
45)O controle pode ser interno ou externo, 
administrativo, legislativo e judiciário, conforme 
seja realizado ou não pela própria Administração 
ou pelos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Assinale a alternativa CORRETA sobre 

controle administrativo: 
a) É exercido pela própria Administração ou pelo 
Judiciário, impondo-se na eventual ilegalidade a 
anulação do ato administrativo. 
b) É o que decorre da aplicação do princípio do 
autocontrole, ou autotutela , do qual emerge o poder 
com idêntica designação. 
c) É preventivo e tem por objetivo impedir que seja 
praticado ato ilegal ou contrário ao interesse público. 
d) Não se baseia no poder hierárquico, mais permite a 
constante fiscalização de uma entidade controladora. 
 
46)Nos termos do Art. 30 da Constituição Federal 
de 1988, é de competência dos Municípios, 
EXCETO: 
a)organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de 
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 
tem caráter essencial. 
b)legislar sobre assuntos de interesse local. 
c)explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os serviços de 
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre 
a organização dos serviços, a criação de um órgão 
regulador e outros aspectos institucionais. 
d)promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
 
47)As normas constitucionais de eficácia plena, são 
aquelas que no momento em que entra em vigor, 
passa a produzir todos os efeitos, independendo de 
norma integrativa infraconstitucional, sendo assim 
é CORRETO afirmar que qual dos artigos da 
Constituição Federal, citados a seguir é  norma 
constitucional de eficácia plena. 
a)Art. 2º São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
b)Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição 
que, diretamente ou através de órgão vinculado, 
representa a União, judicial e extrajudicialmente, 
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que 
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as 
atividades de consultoria e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo. 
c)Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o 
desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação 
científica e tecnológica e a inovação. 
d)Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. 
 
48)Nos termos da Constituição Federal de 1988, um 
munícipio com população de 110.000 (cento e dez 
mil) habitantes, deverá ter o limite máximo de ____ 
vereadores e o subsidio máximo dos mesmos será 
de ____ do subsídio dos deputados estaduais, qual 
assertiva é a correta para o preenchimento das 
lacunas. 
a)15 e 30% respectivamente. 
b)19 e 40% respectivamente. 
c)25 e 60% respectivamente. 
d)17 e 50% respectivamente. 
 
49)Analise o seguinte artigo da Lei 14.133/2021 e 
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assinale a opção em que as fases podem ser 
alteradas conforme autorizativo constante no § 1º 
do referido artigo. 
“Art. 17. O processo de licitação observará as 
seguintes fases, em sequência: 
I - preparatória;  
II - de divulgação do edital de licitação; 
III - de apresentação de propostas e lances, quando 
for o caso; 
IV - de julgamento; 
V - de habilitação; 
VI - recursal; 
VII - de homologação.” 
a)quando os licitantes solicitarem. 
b)quando expressamente previsto no edital de licitação. 
c)quando for preferencialmente de forma eletrônica. 
d)quando a comissão de licitação assim entender. 
 
50)De acordo com a nova lei de licitações 
(14.133/2021) são modalidades de licitação 
EXCETO: 
a)Pregão. 
b)Diálogo competitivo. 
c)Tomada de Preços. 
d)Concorrência. 
 
 
 
 
 
 


