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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

29 de janeiro

14 às 17h

40 questões

3h de duração*



.
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Língua Portuguesa 10 questões

Texto 1

Os gatos

Os gatos possuem uma personalidade enigmática 
que costuma gerar bastante curiosidade nas pessoas. 
Com          elegantes e extremamente 
inteligentes, estes felinos conquistaram os corações 
de diversos tutores e superaram o índice de adoção 
entre os cachorros. Segundo pesquisa elaborada pela 
COMAC (Comissão de Animais em Companhia), em 
2021, os gatos corresponderam a 84% dos animais de 
estimação adotados neste ano.

Possuem língua áspera para higienização oral,  
que ocorre após períodos de descanso, sono e  
alimentação. Quando ocorre comportamento de  
limpeza          , é bem provável que  
o gato esteja estressado. Sua capacidade de audição, 
ao contrário do que se possa imaginar, é um pouco 
melhor do que a dos cães. Gatos escutam entre 45 e 
65 mil hertz, enquanto os cães escutam entre 10 e 
40 mil hertz.

Seu ronronar é uma forma de comunicação, entre eles 
e outras          . O gato pode ronronar 
em quase todas as situações de prazer ou angústia. A 
maioria dos gatos ronrona, mas nem todos. Especialis-
tas acreditam que gatos que não tiveram a presença 
da mãe na infância tendem a não ronronar. Como é 
um comportamento adquirido nesta fase, aqueles que 
não foram estimulados pela progenitora a ronronar 
desde cedo, possivelmente não terão este hábito na 
vida adulta. Quem tem um gato em casa, sabe bem 
a          que possui.
www.terra.br/amp/vida-e-estilo/pets/confira-10-curiosidades-
sobre-os-gatos. Adaptado.

1. De acordo com as regras de acentuação, assinale a 
alternativa que completa corretamente as lacunas no 
texto 1.

a. SQUARE aparencias • excesiva • especies • joia
b. SQUARE aparencias • escessiva • especies • jóia
c. SQUARE aparencias • escessiva • espécies • jóia
d. SQUARE aparências • exsessiva • espécies • jóia
e. Check-square aparências • excessiva • espécies • joia

2. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto 1.

a. Check-square O percentual de gatos adotados em 2021 supe-
rou o número de outros animais de estimação 
adotados neste mesmo ano.

b. SQUARE Apesar de se pensar o contrário, cães possuem 
melhor audição do que os gatos.

c. SQUARE Os gatos ronronam somente para indicar prazer.
d. SQUARE Gatos nascem sabendo ronronar e todos os 

felinos sabem fazer isto.
e. SQUARE A língua áspera dos gatos serve para fazer 

sua higiene, o que acontece apenas quando 
acordam.

3. Assinale a alternativa na qual todos os vocábulos 
devem ser acentuados graficamente.

a. SQUARE saude • feiura • historia
b. SQUARE voo • existencia • geleia
c. Check-square anzois • bonus • abdomen
d. SQUARE voce • cipo • assembleia
e. SQUARE taxi • avo • paranoico

4. Assinale a alternativa em que o sujeito é 
indeterminado.

a. SQUARE Nevou pela manhã.
b. SQUARE O amanhã não existe.
c. Check-square Falaram mal de você na reunião.
d. SQUARE Havia um problema sério naquela escola.
e. SQUARE Há muitos anos ele é meu amigo, desde a 

infância.

5. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada 
possa ser corretamente classificada como oração 
subordinada adjetiva.

a. SQUARE Acontece que eu não vou!
b. SQUARE Peço que você saia da sala.
c. SQUARE Chegamos quando amanhecia.
d. Check-square Amigo que mente não merece confiança!
e. SQUARE É uma pena que essa novela tenha acabado.

6. Assinale a alternativa em que a colocação pronomi-
nal está correta, de acordo com a norma-padrão.

a. Check-square Isso me traz lembranças felizes!
b. SQUARE Não deixe-se abater por causa disso!
c. SQUARE Talvez sirvam-nos peixe hoje no almoço.
d. SQUARE É claro que trata-se de um equívoco.
e. SQUARE Se sente imediatamente aqui!
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7. Analise a frase abaixo:

    dias que Marina não voltava     casa de 
seus pais. Afinal encontraram-se cara     cara com 
ela. Estavam nervosos,     espera de uma explica-
ção para esta longa ausência!

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE A • a • à • à
b. SQUARE À • a • à • à
c. SQUARE À • a • a • a
d. Check-square Há • à • a • à
e. SQUARE Há • a • à • a

8. Assinale a alternativa correta conforme a 
norma-padrão.

a. SQUARE Muito obrigada, disse-me o manobrista.
b. Check-square Ela estava meio nervosa, depois relaxou.
c. SQUARE Eles mesmo vieram nos pedir desculpas.
d. SQUARE Proibido a entrada de hóspedes em trajes de 

banho.
e. SQUARE Havia menas coisas para comprar neste novo 

bazar.

9. Relacione as frases da coluna 1 com seus respecti-
vos vícios de linguagem.

Coluna 1 Frases

1. O professor disse que só falta seis alunos.
2. Ela pagou muito caro pelo concerto do relógio.
3. Chove,vamos entrar para dentro do teatro.

Coluna 2 Vícios de linguagem

( ) Pleonasmo Vicioso
( ) Barbarismo
( ) Solecismo

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3
b. SQUARE 2 • 1 • 3
c. SQUARE 2 • 3 • 1
d. SQUARE 3 • 1 • 2
e. Check-square 3 • 2 • 1

10. Assinale a alternativa em que a concordância 
verbal está correta.

a. SQUARE São zero hora em São Paulo.
b. Check-square Faz três meses que não a via.
c. SQUARE Ou ele ou você ganharão o prêmio.
d. SQUARE Os Estados Unidos invadiu o Iraque.
e. SQUARE Mais de uma das candidatas se entreolhou com 

espanto.

Conhecimentos Atuais 5 questões

11. Aproximadamente 71% da superfície terrestre é 
coberta por água. Dessas águas, 97,5% fazem parte do 
grande oceano, subdividido em áreas menores, que 
banham os 6 continentes existentes.

Assinale a alternativa correta sobre a distribuição e 
extensão dos continentes e oceanos.

a. SQUARE O maior continente é o asiático, sendo banhado 
pelos oceanos Pacífico e Índico.

b. SQUARE O maior continente é o africano, banhado uni-
camente pelo oceano Índico.

c. SQUARE Os continentes encontrados no planeta são 
cinco (América, Ásia, Europa, África e Oceania).

d. SQUARE O Brasil é banhado pelo oceano Atlântico, 
sendo o terceiro maior oceano em extensão.

e. Check-square Entre todos os oceanos, o que possui a maior 
área é o Pacífico e o menor de todos é o 
Glacial Ártico.

12. Atualmente milhões de pessoas vivem fora de seu 
país de origem, sendo estes imigrantes ou refugiados.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. Check-square Sendo a maior potência econômica do mundo, 
os Estados Unidos são o destino de milhares 
de refugiados, os quais tentam ultrapassar suas 
fronteiras muitas vezes de forma ilegal.

b. SQUARE Os refugiados são acolhidos em todos os países 
da América do Sul, não apresentando dificulda-
des durante seu processo de instalação.

c. SQUARE No geral, refugiados vivem em bairros periféri-
cos e trabalham em empregos precários; porém, 
sua grande maioria possui nível superior.

d. SQUARE No Brasil, o número de refugiados é mínimo, 
tendo em vista que as fronteiras brasileiras são 
fiscalizadas diariamente.

e. SQUARE Não há refugiados em países subdesenvolvidos 
e emergentes.
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15. Santa Catarina é o menor Estado do sul do país, 
sendo dividido em 8 principais regiões. No litoral 
norte do Estado, localiza-se o município de Balneário 
Camboriú.

Assinale a alternativa correta sobre o Estado e o muni-
cípio catarinense citados.

a. SQUARE Balneário Camboriú apresenta poucas atrações 
turísticas, ocasionando um PIB insatisfatório e 
mal distribuído.

b. SQUARE Santa Catarina possui uma população de 3,5 
milhões de habitantes, onde a maior porcenta-
gem instala-se no oeste do Estado.

c. Check-square O Estado de Santa Catarina localiza-se no centro 
geográfico das regiões que apresentam maior 
desempenho econômico do Brasil, assim como 
em uma posição privilegiada no Mercosul.

d. SQUARE Balneário Camboriú possui 15 principais praias, 
atraindo a visita de um grande número de turis-
tas em períodos de temporada.

e. SQUARE Balneário Camboriú localiza-se na porção Sul 
do Estado de Santa Catarina, afastada do litoral.

Conhecimentos Específicos 25 questões

16. São penalidades disciplinares passíveis de serem 
aplicadas aos servidores:

a. Check-square advertência, suspensão, demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, destituição 
de cargo em comissão, destituição de função 
comissionada.

b. SQUARE advertência, multa, suspensão, demissão, cassa-
ção de aposentadoria ou disponibilidade, desti-
tuição de função comissionada.

c. SQUARE suspensão, anotações na ficha funcional, 
demissão, cassação de aposentadoria ou dispo-
nibilidade, destituição de cargo em comissão, 
destituição de função comissionada.

d. SQUARE advertência, suspensão, transferência de cargo, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, 
destituição de cargo em comissão, destituição 
de função comissionada.

e. SQUARE demissão, cassação de aposentadoria ou dispo-
nibilidade, destituição de cargo em comissão, 
destituição de função comissionada, advertên-
cia, multa.

13. A Organização das Nações Unidas foi criada no 
final da Segunda Guerra Mundial, traçando como 
objetivo principal o estabelecimento da paz entre 
nações e a segurança mundial.

Assinale a alternativa correta sobre a ONU e a Ordem 
Mundial.

a. SQUARE Os países permanentes da ONU são: Estados 
Unidos, Alemanha, Inglaterra e Rússia.

b. Check-square A Assembleia Geral é composta por todos os 
países-membros da Organização, reunindo-se 
uma vez ao ano.

c. SQUARE O Conselho de Segurança é composto ape-
nas pelos membros permanentes, todos com 
direito de veto.

d. SQUARE A Assembleia Geral é o único órgão dentro da 
ONU com poder absoluto de autorizar a inter-
venção militar em um país.

e. SQUARE A sede oficial da ONU encontra-se em Washing-
ton. Em seu período de fundação a organização 
contava com 41 Estados-membros.

14. Observando a importância das Organizações 
Internacionais e Intergovernamental Regional no 
cenário mundial, assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Organização Mundial do Comércio (OMC) 
possui como objetivo o financiamento para 
governos que buscam o investimento em 
áreas sociais.

b. SQUARE O MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) é com-
posto por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e 
Equador. O objetivo principal desse bloco eco-
nômico é abertura comercial.

c. SQUARE A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico 
Norte) foi criada sob liderança da Rússia (antiga 
União Soviética) para se contrapor aos Estados 
Unidos e ao mundo capitalista.

d. Check-square O FMI (Fundo Monetário Internacional) possui, 
oficialmente, como objetivo principal, a promo-
ção e cooperação econômica em escala global 
a partir da estabilidade financeira e relações 
comerciais internacionais.

e. SQUARE A Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) é uma organização 
internacional composta por 38 países membros, 
entre eles o Brasil, admitido em fevereiro de 2016.
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17. A finalidade da Administração Publica é o inte-
resse público.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. A administração pública tem natureza de 
múnus público para quem a exerce, ou seja, 
deve buscar a defesa, conservação e aprimo-
ramento dos bens, serviços e interesses da 
coletividade.

2. O administrador público tem liberdade de agir 
ou de dar fim diverso do previsto em lei em 
suas atividades.

3. Os serviços públicos não são passíveis de 
interrupção ou suspensão, pela própria 
importância que apresentam. Desta forma 
devem ser colocados à disposição do usuário 
com qualidade e regularidade, assim como 
com eficiência e oportunidade.

4. Dentre os deveres do administrador público 
podemos citar o Dever de Prestar Contas, como 
aquele que decorre diretamente do princípio 
da indisponibilidade do interesse público, ou 
seja, quem gere dinheiro público ou administra 
bens e direitos da coletividade, deve contas aos 
órgãos competentes para fiscalização.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

18. A Administração Pública, seja ela direta ou indi-
reta, deve agir seguindo os princípios narrados no 
artigo 37 da Constituição da República Federativa do 
Brasil.

Assinale a alternativa que corresponde corretamente 
aos princípios da Administração Pública.

a. SQUARE Legalidade, moralidade e razoabilidade.
b. SQUARE Impessoalidade, moralidade, assiduidade e 

transparência.
c. SQUARE Legalidade, eficiência e eficácia.
d. SQUARE Eficiência, probidade, assiduidade e 

publicidade.
e. Check-square Legalidade, impessoalidade, moralidade,  

publicidade e eficiência.

19. No que diz respeito às competências dos chefes 
do Executivo, preceitua o art. 84, inciso IV da Cons-
tituição Federal que “Compete privativamente ao 
Presidente da República sancionar, promulgar e fazer 
publicar as leis, bem como expedir decretos e regula-
mentos para sua fiel execução. ”

Analisando o artigo acima, assinale a alternativa que 
indica corretamente o poder administrativo exercido 
pela Administração Pública.

a. SQUARE Poder de Polícia
b. SQUARE Poder Hierárquico
c. SQUARE Poder Discricionário
d. Check-square Poder Regulamentar
e. SQUARE Poder Disciplinar

20. Dentre os Poderes da Administração Pública, des-
tacamos o Poder Discricionário, o qual para ser exer-
cido cabe ao agente público valoração.

Assinale a alternativa que expressa corretamente os 
elementos nucleares do poder discricionário.

a. SQUARE Forma e competência
b. Check-square Conveniência e oportunidade
c. SQUARE Sujeito e finalidade
d. SQUARE Competência e finalidade
e. SQUARE Mérito e oportunidade

21. Um fiscal da vigilância sanitária de um determi-
nado município, no exercício de suas funções, aden-
trou em um restaurante e verificou que algumas lixei-
ras estavam lotadas de lixo, ocasionando mau cheiro 
no ambiente e diversos insetos. De imediato acionou o 
proprietário do restaurante e lacrou o estabelecimento 
para verificar as condições sanitárias do mesmo.

Nessa situação, o servidor público exerceu o poder:

a. Check-square De polícia, que consiste na faculdade de que 
dispõe a Administração Pública para condicio-
nar ou restringir o uso de bens, o exercício de 
direitos e a prática de atividades privadas, com 
a finalidade de proteger os interesses gerais da 
coletividade.

b. SQUARE Disciplinar, que consiste em atos repressivos.
c. SQUARE Disciplinar, que consiste em atos preventivos, 

com características de consentimento da parte 
interessada.

d. SQUARE Regulamentar, que consiste na punição dos 
particulares por atos contrários ao interesse 
publico.

e. SQUARE Hierárquico, que consiste na edição de atos 
normativos.
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22. Segundo doutrina majoritária, são elementos do 
ato administrativo:

a. SQUARE Competência, atribuição e tipicidade.
b. SQUARE Finalidade, abrangência, objeto e motivo.
c. SQUARE Forma, competência, objeto, motivo e 

abrangência.
d. Check-square Competência, forma, objeto, motivo e a 

finalidade.
e. SQUARE Finalidade, forma, competência, objeto e 

tipicidade.

23. Os atos administrativos possuem atributos que 
lhe são peculiares: presunção de legitimidade; impera-
tividade e autoexecutoriedade.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O atributo presunção de legalidade presume 
legal a atividade administrativa, por conta da 
inteira submissão ao princípio da legalidade.

2. Autoexecutoriedade pressupõe que o ato 
será executado quando necessário e possí-
vel, ainda que sem o consentimento do seu 
destinatário.

3. O atributo imperatividade define que os atos 
administrativos poderão se impor a terceiros, 
independente da sua aquiescência, gerando 
obrigações ou impondo restrições.

4. O atributo imperatividade está presente em 
todos os atos administrativos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

24. Dos requisitos do ato administrativo, aquele que 
a vincula a noção permanente e necessária satisfação 
do interesse público é:

a. SQUARE Objeto.
b. SQUARE Competência.
c. SQUARE Motivo.
d. SQUARE Forma.
e. Check-square Finalidade.

25. Assinale a alternativa correta acerca dos atos 
administrativos.

a. SQUARE A anulação é o ato ou a decisão, de caráter ape-
nas administrativo, que reconhece a existência 
de vício no ato administrativo.

b. SQUARE Atos vinculados são aqueles em que a Adminis-
tração Pública goza de margem de liberdade 
para decidir.

c. Check-square A revogação de ato administrativo tem natureza 
discricionária, sendo produzida com base em 
critérios de conveniência e oportunidade.

d. SQUARE Atos constitutivos são aqueles em que a Admi-
nistração Pública apenas reconhece um direito 
que já existia antes do ato. Já Atos Declarató-
rios são aqueles pelos quais a Administração 
Pública cria, modifica ou extingue direito.

e. SQUARE Atos de gestão são aqueles em que a Adminis-
tração Pública, usando de suas prerrogativas e 
privilégios, com autoridade impõe ao destina-
tário o obrigatório atendimento.

26. Sobre a organização da Administração Pública, é 
correto afirmar:

a. SQUARE Os órgãos da Administração Indireta não estão 
sujeitos aos princípios que regem a Administra-
ção Pública.

b. Check-square Autarquia é pessoa jurídica de direito público, 
criada por lei, com personalidade jurídica, 
patrimônio e receita próprios, para executar 
atividades típicas da Administração Pública, 
que requeiram, para seu melhor funciona-
mento, gestão administrativa e financeira 
descentralizada.

c. SQUARE As fundações públicas são entidades dotadas 
de personalidade jurídica de direito privado, 
com fins lucrativos, criadas por Decreto gover-
namental para desenvolvimento de atividades 
que exijam execução por órgãos ou entidades 
de direito público.

d. SQUARE Quando a Administração Pública delega as 
atribuições de um órgão público a outra pes-
soa jurídica, com vistas a otimizar a prestação 
do serviço público, há o que conhecemos por 
desconcentração.

e. SQUARE Os integrantes da Administração Indireta não 
estão sujeitas à fiscalização dos tribunais de 
contas.
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27. Considerando a normativa local acerca da ativi-
dade de ambulante, é correto afirmar que:

a. Check-square A atividade ambulante será exercida somente 
pela pessoa física pelo qual o alvará de licença 
foi expedido, sem a possibilidade de exercício 
por outra pessoa mediante subcontratação ou 
qualquer outro regime de trabalho, tampouco 
poderá haver troca de atividade e, ainda, fica 
vedado ajudante ou substituto no exercício da 
atividade ambulante, exceto nos casos expres-
samente permitidos por lei.

b. SQUARE O órgão responsável pela fiscalização e cumpri-
mento das normas relacionadas à atividade de 
ambulante será a Secretaria de Meio Ambiente, 
através dos Fiscais Ambientais, os quais pode-
rão requisitar apoio da Fiscalização Fazendária, 
da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, sem-
pre que necessário, para o pleno cumprimento 
do seu dever.

c. SQUARE Para participação no Sorteio Público das vagas 
disponíveis e as de cadastro-reserva, a inscrição 
deverá ser realizada pelo próprio interessado, 
obrigatoriamente pessoa física, sendo essa 
pessoal e intransferível, permitindo realizar 
diversas inscrições e escolhidas 5 atividades 
de ambulantes.

d. SQUARE O sorteio público para exercício de comércio 
ambulante contemplará Licença para diver-
sas atividades e terá validade indeterminada, 
podendo ser exercida nas faixas de areia das 
praias do município, definindo um ponto fixo.

e. SQUARE Não há na legislação a relação das atividades 
de ambulantes e a quantidade de vagas dis-
poníveis, razão pela qual o interessado poderá 
decidir pelo produto a ser comercializado.

28. No que diz respeito ao Sistema Municipal de 
Defesa do Consumidor, é correto afirmar:

a. SQUARE Na dosimetria da pena de multa será conside-
rada a base de cálculo para a categoria de fatu-
ramento do infrator e a esta acrescidos os per-
centuais de aumento da pena para a gravidade 
da infração e a vantagem auferida. Computada 
a multa, não serão levandas em consideração 
circunstâncias agravantes e atenuantes.

b. Check-square A fixação dos valores das multas nas infrações 
ao Código de Defesa do Consumidor e demais 
legislações consumeristas (art. 57 da Lei Federal 
nº 8.078/90), dentro dos limites legais de 200 
a 3.000.000 UFIRs, será feita de acordo com a 
gravidade da infração, vantagem auferida e 
condição econômica do fornecedor.

c. SQUARE No caso de bens apreendidos, a critério da 
autoridade, poderão estes ficar sob guarda do 
proprietário, responsável, preposto ou empre-
gado que responda pelo gerenciamento do 
negócio, nomeado fiel depositário, mediante 
termo próprio, permitida a venda, utilização, 
substituição, subtração ou remoção, total ou 
parcial, dos referidos bens.

d. SQUARE O PROCON-BC, verificando a possibilidade de 
composição, jamais poderá designar audiência 
de conciliação, devemos todos os casos serem 
submetidos ao Poder Judiciário.

e. SQUARE Das decisões do Diretor Municipal do Programa 
Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON-

-BC, que aplicou a sanção, não caberá recurso, 
uma vez que a ele caberá proferir a decisão 
administrativa definitiva.
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30. Analise as afirmativas abaixo à luz do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

1. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica 
que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final.

2. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, monta-
gem, criação, construção, transformação, impor-
tação, exportação, distribuição ou comercializa-
ção de produtos ou prestação de serviços.

3. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 
material.

4. Serviço é qualquer atividade fornecida no 
mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, 
de crédito e securitária, salvo as decorrentes 
das relações de caráter trabalhista.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

29. Considerando a legislação pertinente ao tema 
“Venda de gêneros na Orla da Praia Central”, é correto 
afirmar que:

a. SQUARE Os alimentos servidos poderão ser manipula-
dos, misturados, cozidos e preparados na faixa 
de areia.

b. SQUARE É permitida aos estabelecimentos a colocação 
de cadeiras, guarda-sóis e mesas.

c. Check-square Os quiosques situados no calçadão da Avenida 
Atlântica, devidamente licenciados, ficam auto-
rizados a realizarem o atendimento na areia 
da praia em frente aos seus estabelecimentos, 
nos mesmos moldes dos bares e restaurantes, 
sendo que o atendimento na faixa de areia 
somente poderá acontecer por funcionários 
devidamente registrados nos estabelecimen-
tos comerciais, uniformizados, com crachá de 
identificação visível, constando o nome do 
funcionário e do estabelecimento, para fácil 
identificação dos clientes.

d. SQUARE É proibido aos bares e restaurantes atender na 
faixa de areia em frente a seu estabelecimento, 
não sendo necessária a apresentação de docu-
mentos necessários à comprovação das licen-
ças municipais para funcionamento.

e. SQUARE Fica limitado o atendimento na faixa de areia a 
1 garçom no primeiro ano e 2 garçons a partir 
do segundo ano de atendimento.
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32. No tocante à publicidade nas relações de con-
sumo, é correto afirmar:

a. SQUARE É permitida publicidade abusiva, uma vez que 
esta incita a violência, explora o medo ou a 
superstição.

b. SQUARE O ônus da prova da veracidade e correção da 
informação ou comunicação publicitária cabe 
ao consumidor final.

c. SQUARE A publicidade no Código de Defesa do Consu-
midor orienta-se pelos princípios da enganosi-
dade, abusividade e ausência de informações 
ao consumidor.

d. SQUARE Não está previsto como princípio a ser adotado 
nas relações de consumo o Princípio da Identifi-
cação da Publicidade.

e. Check-square É enganosa qualquer modalidade de informa-
ção ou comunicação de caráter publicitário, 
inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer 
outro modo, mesmo por omissão, capaz de 
induzir em erro o consumidor a respeito da 
natureza, características, qualidade, quantidade, 
propriedades, origem, preço e quaisquer outros 
dados sobre produtos e serviços.

33. No âmbito do Processo Administrativo Disciplinar 
estabelecido na Lei 9.784/1999 e respectivas altera-
ções, é correto afirmar:

a. SQUARE Mesmo que o fato narrado não configure evi-
dente infração disciplinar ou ilícito penal, o 
servidor será punido.

b. SQUARE Em hipótese alguma poderá ocorrer o Afasta-
mento Preventivo do servidor.

c. SQUARE O processo disciplinar será conduzido pela auto-
ridade, não sendo necessária a composição de 
comissão composta de três servidores estáveis.

d. Check-square Sempre que a autoridade tiver ciência de irre-
gularidade no serviço público é obrigada a 
promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo discipli-
nar, assegurada ao acusado ampla defesa.

e. SQUARE No inquérito administrativo não será obser-
vado o princípio do contraditório e ampla 
defesa, e tão pouco será permitida a utilização 
dos meios e recursos admitidos em direito.

31. Com relação à Responsabilidade pelo Fato do Pro-
duto e do Serviço, podemos afirmar que o fabricante, 
o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 
importador respondem, independentemente da exis-
tência de culpa, pela reparação dos danos causados 
aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, construção, montagem, fórmulas, mani-
pulação, apresentação ou acondicionamento de seus 
produtos, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor, ao dispor 
sobre Responsabilidade pelo Fato do Produto e do 
Serviço, estabelece que:

a. Check-square O fornecedor de serviços responde, indepen-
dentemente da existência de culpa, pela repa-
ração dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

b. SQUARE O produto é considerado defeituoso pelo fato 
de outro de melhor qualidade ter sido colo-
cado no mercado.

c. SQUARE O comerciante não será responsável pelos 
danos causados ao consumidor quando o fabri-
cante, o construtor, o produtor ou o importador 
não puderem ser identificados.

d. SQUARE Mesmo comprovando a culpa exclusiva do 
consumidor ou de terceiro, o fornecedor de 
serviços sempre será responsabilizado.

e. SQUARE O serviço será considerado defeituoso pela 
adoção de novas técnicas.
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36. Em relação à personalidade e à capacidade civil, é 
correto afirmar:

a. Check-square A personalidade civil da pessoa começa do nas-
cimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde 
a concepção, os direitos do nascituro.

b. SQUARE A capacidade dos indígenas é regulada pelo 
Código Civil.

c. SQUARE A menoridade cessa aos dezesseis anos com-
pletos, quando a pessoa fica habilitada à prá-
tica de todos os atos da vida civil.

d. SQUARE A vida privada da pessoa natural não é invio-
lável, e não há providências a serem adotadas 
para garantir sua inviolabilidade.

e. SQUARE A existência da pessoa natural termina com a 
morte; contudo não é possível presumir-se esta, 
quanto aos ausentes.

37. Assinale a alternativa que corresponde correta-
mente às regras definidas no Código Civil.

a. SQUARE A prescrição iniciada contra uma pessoa não 
correrá contra o seu sucessor.

b. SQUARE A prescrição ocorre em vinte anos, quando a lei 
não lhe haja fixado prazo menor.

c. Check-square Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusiva-
mente moral, comete ato ilícito.

d. SQUARE É ilícita a compra e venda entre cônjuges, com 
relação a bens excluídos da comunhão.

e. SQUARE Não será nulo o negócio jurídico quando cele-
brado por pessoa absolutamente incapaz.

38. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos, é correto afirmar que a investidura em cargo 
público ocorrerá com:

a. SQUARE a nomeação.
b. SQUARE o provimento.
c. SQUARE a realização de concurso público.
d. SQUARE o exercício.
e. Check-square a posse.

34. Sobre licitação e seus princípios, é correto afirmar:

a. SQUARE A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a sele-
ção da proposta menos vantajosa para a admi-
nistração pública e a promoção do desenvolvi-
mento nacional sustentável e será processada e 
julgada em desconformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento obje-
tivo e dos que lhes são correlatos.

b. Check-square A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvi-
mento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princí-
pios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento obje-
tivo e dos que lhes são correlatos.

c. SQUARE A licitação destina-se a garantir a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração, 
não sendo necessária a observância dos prin-
cípios que norteiam a administração pública e 
tão pouco o interesse coletivo.

d. SQUARE A licitação destina-se a garantir ampla concor-
rência dos participantes, sendo desnecessária a 
garantia de seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração.

e. SQUARE Os princípios que regem as licitações não se 
aplicam aos órgãos da administração indireta.

35. Conforme a Lei de Licitações (14.133/2021), são 
modalidades de licitação:

a. SQUARE concorrência, tomada de preço, leilão, carta 
pública e pregão.

b. SQUARE concorrência, concurso, leilão, convite, chama-
mento público.

c. Check-square concorrência, concurso, diálogo competitivo, 
leilão e pregão.

d. SQUARE concorrência, leilão e tomada de preços.
e. SQUARE concorrência, dialogo competitivo e chamada 

pública.
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39. No tocante à estabilidade do servidor público, é 
correto afirmar:

a. SQUARE São estáveis após cinco anos de efetivo exercí-
cio os servidores nomeados para cargo de pro-
vimento efetivo em virtude de concurso público.

b. SQUARE Não será obrigatória a avaliação especial de 
desempenho por comissão instituída para aná-
lise da aquisição da estabilidade.

c. SQUARE São estáveis os ocupantes de cargo comissio-
nado após três anos de efetivo exercício.

d. Check-square São estáveis após três anos de efetivo exercício 
os servidores nomeados para cargo de provi-
mento efetivo em virtude de concurso público.

e. SQUARE O servidor público estável em hipótese alguma 
perderá o cargo.

40. Após investidura em cargo, fica o servidor público 
amparado por direitos e deveres no exercício de suas 
atribuições.

Assinale a alternativa correta em relação ao tema.

a. SQUARE Não será afastada a responsabilidade admi-
nistrativa do servidor no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou sua 
autoria.

b. Check-square O servidor responde civil, penal e adminis-
trativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições.

c. SQUARE A responsabilidade civil decorre de ato omis-
sivo e culposo, que resulte em prejuízo ao erá-
rio ou a terceiros.

d. SQUARE As sanções civis, penais e administrativas não 
poderão cumular-se, sendo independentes 
entre si.

e. SQUARE O servidor deverá cumprir as ordens superiores, 
mesmo que manifestamente ilegais.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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