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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

8 às 11h

40 questões

3h de duração*



.
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Língua Portuguesa 10 questões

Texto 1

Construção Civil 
– Alavanca da Economia em Balneário Camboriú

Dos cinco setores que movimentam a economia de 
Balneário Camboriú, a construção civil foi a que mais 
cresceu em estoque de empregos nos últimos dois 
anos. De 2020 até agora, o número de pessoas empre-
gadas no setor aumentou em mais de 1/3, passando 
de 5.358 empregos formais para atuais 7.259 empre-
gos, um salto de 35,47% em quantidade de profissio-
nais empregados na construção civil. De 2020 para 
2021, também houve crescimento, e o setor ficou na 
liderança, com aumento de 16,9%.

Em 2020, a construção civil da cidade registrou esto-
que de 5.358 empregos. Em 2021, o estoque subiu 
para 6.264 empregos e, agora, está em 7.259 empre-
gos. Já o setor do comércio, registrou 13.993 empre-
gos em 2020, seguido de 14.920 empregos em 2021 e 
14.502 empregos até junho deste ano – crescimento 
de 6,6%, seguido de retração de 2,8%. Serviços, setor 
que mais emprega na cidade, registrou 23.027 empre-
gos em 2020, subindo para 25.768 empregos em 2021, 
e 25.996 empregos até o momento. A escalada de 
2020 para 2021 foi de 11,9%, e de 2021 para 2022 de 
0,88%. A indústria fechou 2020 com 2.085 empregos, 
2021 com 2.427 empregos e está com atuais 2.595 
empregos, registrando crescimento de 16,4% e 6,9%, 
respectivamente. O setor agropecuário fechou 2020 
e 2021 com estoque de 36 empregos, estando com 
atuais 44 empregos, aumento de 22%.

Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados) do Ministério do Trabalho 
e Previdência, e são reflexo do aquecimento do setor. 
A cidade, que segue em primeiro lugar no mapa 
brasileiro dos municípios com o metro quadrado resi-
dencial mais valorizado, bateu os 22,88% em variação 
positiva no acumulado dos últimos 12 meses. Com 
este resultado, Balneário Camboriú ficou na liderança – 
no Sul do País – em variação acumulada.

Em julho de 2021, o preço médio do metro quadrado 
residencial na cidade era de R$ 8.278,00 e ela estava 
em quarta posição no ranking nacional. Hoje, com 
preço médio e R$ 10.221,00 e líder do ranking, a dife-
rença entre Balneário Camboriú e São Paulo, segunda 
colocada, continua aumentando. Com o desempenho 
registrado em julho, a catarinense abriu vantagem 

de 2,7% no preço médio em relação à paulista. Vale 
lembrar que, em março deste ano, quando conquistou 
o pódio, Balneário Camboriú estava com preço médio 
do metro quadrado apenas 0,57% acima de São Paulo.

Disponível em: <https://www.sindusconbc.com.br/construcao-civil-
-alavanca-da-economia-em-balneario-camboriu/>. Acesso em: 21 
de nov. 2022. Publicado em 8 de set. 2022. Adaptado.

Texto 2

Das conchas à restinga: impactos ambientais do 
alargamento da praia de Balneário Camboriú

Obra começou há cerca de uma semana e tanto mora-
dores quanto turistas e internautas questionam os 
impactos trazidos pela obra.

O alargamento da Praia Central de Balneário Cambo-
riú deve, sim, trazer diversos impactos ambientais para 
a orla. Mas, conforme a secretária de Meio Ambiente da 
cidade, Maria Heloisa Lenzi, todos os impactos foram 
medidos e analisados pelo IMA (Instituto do Meio 
Ambiente) durante o processo de licenciamento da obra.

“Impactos existem em toda obra. Desde o barulho, ruído 
sonoro, até o impacto na fauna, na qualidade do ar, 
da água. As conchas, por exemplo”, explica. Segundo 
Lenzi, tudo isso foi medido e, para tentar diminuir esses 
impactos, projetos ambientais foram criados.

Assim que as conchas apareceram na praia, a equipe 
analisou estes itens para saber se os animais que 
normalmente ocupam as conchas estavam lá ou não. 
Mas, segundo a secretária, esse material foi retirado de 
uma camada no fundo do mar, onde os animais já não 
estão mais. Portanto, não houve impacto aos molus-
cos e outros animais que “moram” nessas conchas.

A secretária explica que uma equipe multidiscipli-
nar, com 50 profissionais de 14 áreas, foi contratada 
para fazer o levantamento dos impactos ambientais, 
estudo necessário para obtenção das licenças.

O início dos estudos para o licenciamento foi em 2012, 
e, para Lenzi, foi tão rigoroso que o processo no IMA 
começou apenas dois anos depois, em 2014. O pro-
cesso ainda continuou lento, com uma análise minu-
ciosa do órgão estadual, que liberou a primeira licença 
apenas em 2018.

SALLES, Kassia. Disponível em: < https://ndmais.com.br/infraestru-
tura/das-conchas-a-restinga-impactos-ambientais-do-alargamen-
to-da-praia-de-balneario-camboriu/>. Acesso em: 21 de nov. 2022. 
Publicado em 30 de ago. 2021. Adaptado.
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1. Considerando o texto 1, assinale a afirmativa cor-
reta sobre a economia de Balneário Camboriú no 
período de 2020 a setembro de 2022.

a. Check-square Entre julho de 2021 e setembro de 2022, o 
preço médio do metro quadrado dos imóveis 
residenciais subiu cerca de 23,47%.

b. SQUARE Dentre os cinco setores que movimentam 
a economia, o setor que menos cresceu no 
período considerado foi o agronegócio.

c. SQUARE O setor da indústria cresceu mais em 2022 
do que em 2021, apesar de os dados de 2021 
serem parciais.

d. SQUARE Em 2020, Balneário Camboriú já era a cidade 
com o preço médio do metro quadrado dos 
imóveis residenciais mais caro do Brasil.

e. SQUARE Entre março e julho de 2020, a diferença entre 
o preço médio do metro quadrado dos imóveis 
de Balneário Camboriú e São Paulo ficou em 
0,57%.

2. Sobre o texto 2, assinale a alternativa em que o 
termo sublinhado pode ser substituído pelo termo 
indicado entre parênteses sem que o significado do 
texto seja alterado.

a. SQUARE “O processo ainda continuou lento, com uma 
análise minuciosa do órgão estadual, que 
liberou a primeira licença apenas em 2018.” 
(uma vez que)

b. SQUARE “Mas, conforme a secretária de Meio Ambiente 
da cidade, Maria Heloisa Lenzi, todos os impac-
tos foram medidos e analisados pelo IMA (Insti-
tuto do Meio Ambiente) durante o processo de 
licenciamento da obra.” (para)

c. SQUARE “A secretária explica que uma equipe multi-
disciplinar, com 50 profissionais de 14 áreas, 
foi contratada para fazer o levantamento dos 
impactos ambientais.” (foram contratados)

d. Check-square “Assim que as conchas apareceram na praia, a 
equipe analisou estes itens para saber se os 
animais que normalmente ocupam as conchas 
estavam lá ou não.” (depois que)

e. SQUARE “O início dos estudos para o licenciamento foi 
em 2012, e, para Lenzi, foi tão rigoroso que o 
processo no IMA começou apenas dois anos 
depois, em 2014.” (contanto que)

3. No período de 2020 a setembro de 2022, qual foi o 
setor da economia de Balneário Camboriú que ficou 
em quarto lugar em crescimento de acordo com os 
números do Caged?

a. Check-square Serviços
b. SQUARE Indústria
c. SQUARE Comércio
d. SQUARE Agropecuário
e. SQUARE Construção Civil

4. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase “Obra começou há cerca de uma 
semana e tanto moradores quanto turistas e 
internautas questionam os impactos trazidos 
pela obra”, ocorrem dois verbos e ambos têm 
um sujeito composto.

b. SQUARE Em “O alargamento da Praia Central de Balneá-
rio Camboriú deve, sim, trazer diversos impac-
tos ambientais para a orla”, ocorre uma conjun-
ção subordinativa adverbial consecutiva.

c. Check-square Em “Mas, segundo a secretária, esse material 
foi retirado de uma camada no fundo do mar, 
onde os animais já não estão mais”, ocorre um 
verbo na voz passiva e um pronome relativo.

d. SQUARE Na frase “Segundo Lenzi, tudo isso foi medido 
e, para tentar diminuir esses impactos, projetos 
ambientais foram criados”, os pronomes “isso” e 

“esses” exercem a mesma função sintática.
e. SQUARE No período “Portanto, não houve impacto aos 

moluscos e outros animais que ‘moram’ nes-
sas conchas”, o termo “aos moluscos e outros 
animais” exerce a função de objeto indireto do 
verbo “haver”.

5. Assinale a frase que contém uma oração com pre-
dicado verbo-nominal.

a. SQUARE A emissora apresenta programas com caracte-
rísticas médico-religiosas.

b. Check-square Exaustas, mas felizes, terminaram a prova em 
quatro horas.

c. SQUARE Encaminho-lhes a cópia do relatório da audito-
ria prévia sobre as contas do primeiro semestre.

d. SQUARE Na carreira de empresários da construção civil, 
é necessário perseverança.

e. SQUARE Ficou muito doente após as buscas por vítimas 
no meio da mata.
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9. Assinale a frase correta quanto à pontuação.

a. SQUARE Se escrevo na base do ouvido estou sempre 
ameaçado de escorregar – além das orelhas, é 
preciso usar o miolo.

b. SQUARE Olhando somente para o mundo moderno – no 
antigo deuses e fronteiras religiosas se confun-
dem – a pátria é mais laica.

c. SQUARE Numa situação como a que vivemos meus ami-
gos, não cabem meias palavras nem discursos 
ambíguos.

d. Check-square Embora fôssemos turistas, já conhecíamos a 
cidade, e as pessoas não estranhavam nossas 
roupas.

e. SQUARE Na próxima sexta-feira os membros do Conse-
lho Curador vão se reunir das 14 às 16 horas, 
para fazer ajustes na gestão da instituição, gos-
temos ou não.

10. Assinale a frase correta quanto à concordância 
verbal.

a. SQUARE Se houvessem boas condições climáticas, a 
colheita teria sido bem melhor.

b. SQUARE Combinações morfológicas apareceu nos dois 
extremos do mapa, e as demais variações ocor-
reram nas localidades.

c. SQUARE Caiu na pista diversas caixas de tomates, que 
trouxeram problemas de engarrafamento.

d. SQUARE Na tabela de número 1, pode-se observar as 
variedades de videiras mais produtivas e tam-
bém as que dá frutos mais doces.

e. Check-square Cinquenta por cento das frotas de ônibus que 
trafegam pela cidade estão em péssimo estado 
de conservação.

6. Assinale a alternativa em que todas as palavras 
devem ser acentuadas graficamente com base na 
mesma regra.

a. SQUARE Itajai • picole • (ela) cre • la • acola
b. SQUARE leem • (eles) tem • convem • armazem • creem
c. Check-square traira • conteudo • faisca • balaustre • Camboriu
d. SQUARE orquideas • lider • civico • imperdivel • gondolas
e. SQUARE adjacencias • esplendido • silencio • contem • 

abdomen

7. Identifique a opção correta das palavras sugeridas 
entre parênteses nas frases abaixo.

1. Por favor, traga-me (duzentos/duzentas) 
gramas de queijo gorgonzola.

2. (Anexo/Anexos) ao relatório, encontram-se 
diversos gráficos. 

3. É (necessário/necessária) a paciência de um 
monge para ouvir as tuas lamúrias diárias. 

4. Temos a esperança de que V. Sa. continuará 
a nos prestigiar com (vossa/sua) honrosa 
participação. 

5. Essas festas são (menos/menas) importantes 
do que uma viagem a Portugal e à Espanha. 

Assinale a alternativa que apresenta as palavras que 
completam corretamente as frases.

a. SQUARE duzentos • Anexo • necessária • vossa • menos
b. Check-square duzentos • Anexos • necessária • sua • menos
c. SQUARE duzentas • Anexo • necessário • vossa • menas
d. SQUARE duzentas • Anexos • necessário • sua • menas
e. SQUARE duzentas • Anexos • necessário • sua • menos

8. Assinale a frase correta quanto ao emprego da 
crase.

a. SQUARE Aceito uma proposta igual a que foi oferecida à 
vizinha que pôs seu apartamento a venda.

b. SQUARE Atendemos a todos os necessitados, de 
segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas.

c. SQUARE Daqui a duas semanas irei à Lisboa e à Roma; 
antes, porém, vou à Palestina e à Jordânia.

d. SQUARE Solicito à Vossa Senhoria que não encerre as 
contas e deixe as mulheres pobres entregues à 
própria sorte.

e. Check-square Às pressas, foi até a antessala e solicitou à secre-
tária que chamasse o gerente financeiro à pre-
sença do presidente do instituto.
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Conhecimentos Atuais 5 questões

11. O Brasil é um país localizado na América do Sul. 
Possui grande extensão territorial, sendo povoado por 
um grande número de habitantes.

Sobre esse país, é correto afirmar:

a. SQUARE São nove estados que compõem a Região Nor-
deste, sendo Tocantins o menos povoado.

b. Check-square O Brasil é cortado por dois dos cinco paralelos 
de referência, onde cerca de 7% de suas terras 
estão localizadas no hemisfério Norte e 93% no 
hemisfério Sul.

c. SQUARE O Brasil concentra aproximadamente 25% de 
toda a água doce do Planeta. Devido ao predo-
mínio de relevos planálticos há ocorrência de 
diversos trechos encachoeirados.

d. SQUARE A Região Norte é a mais populosa do país, 
sendo a mais desenvolvida e consequente-
mente a com maior PIB.

e. SQUARE Devido ao fato de o Brasil ser cortado pela 
Linha do Equador e pelo Trópico de Câncer, as 
temperaturas são elevadas no Norte e Nordeste 
do país.

12. Continentes são imensos blocos de terra circun-
dados por uma grande massa de água. A distribui-
ção dessas terras e águas é bastante desigual, pois 
quando a crosta terrestre se consolidou existia apenas 
um supercontinente: a Pangeia. Esse grande bloco 
rochoso fragmentou-se a partir dos movimentos de 
placas tectônicas, dando origem aos continentes que 
existem atualmente.

A partir dessa questão, assinale a alternativa correta.

a. SQUARE O continente com maior extensão é o Africano, 
e grande parte da população localiza-se na 
porção Norte.

b. SQUARE A Antártica é conhecida por ser o continente 
gelado, onde apenas os países desenvolvidos 
possuem autorização para a prática de pesqui-
sas técnicas.

c. SQUARE No total existem 8 continentes, sendo eles: 
América do Norte, América Central, América do 
Sul, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártica.

d. Check-square Observando os oceanos de acordo com suas 
áreas, podemos classificar o Pacífico como 
maior, seguindo-se o Atlântico, Índico, Antár-
tico e Ártico.

e. SQUARE O oceano que banha o Brasil é o Pacífico, sendo 
o mais gelado e extenso quando comparado 
com os demais.

13. No ano de 2022, o Planeta Terra atingiu a marca 
de 8 bilhões de habitantes. Devido a essa situação 
problemas de cunho ambiental e social destacam-se 
em escala global.

A respeito dessa temática, é correto afirmar:

a. SQUARE As atividades industriais, a agricultura intensiva 
com grande uso de fertilizantes e o depósito de 
lixo não ocasionam problemas significativos na 
poluição das águas.

b. SQUARE Os países subdesenvolvidos possuem políticas 
ambientais mais rigorosas quando comparados 
aos países desenvolvidos e emergentes.

c. SQUARE Atualmente, mesmo com o desenvolvimento 
de tecnologias incorporadas à produção, 60% 
da população não tem acesso a comida. Cerca 
de 95% da população mundial acometida pela 
fome vive na África Subsaariana.

d. SQUARE Nos países desenvolvidos a questão da distri-
buição de alimentos não é um problema signi-
ficativo, tendo em vista que 99% da população 
possui boas condições de vida.

e. Check-square Existem regiões com grande disponibilidade 
natural de água. O Brasil conta com mais de 
10% de toda água doce do planeta, enquanto 
países do norte africano e Oriente Médio con-
tam com menos de 1%.

14. O Brasil detém a maior reserva de água doce do 
mundo. A partir dessas reservas encontram-se rios e 
aquíferos de grande potencial social e econômico.

Sobre essa temática, é correto afirmar:

a. SQUARE Os rios intermitentes localizam-se em áreas de 
clima equatorial, com chuvas bem distribuídas 
ao longo de todo o ano, acarretando grande 
volume de água durante os 12 meses do ano.

b. SQUARE Todos os rios brasileiros apresentam foz 
em delta, sendo o mais conhecido o rio 
São Francisco.

c. Check-square Grande parte dos rios brasileiros possui regime 
pluvial tropical. Esses rios tendem a ser abas-
tecidos pela água da chuva com maior intensi-
dade nos meses de verão.

d. SQUARE Os rios brasileiros não possuem potencial 
hidrelétrico, isso devido à inexistência de rios 
de planalto.

e. SQUARE O Brasil está localizado em uma área intertro-
pical úmida, acarretando grandes quantidades 
de chuvas em todas as regiões do país. Devido 
às grandes reservas de água doce subterrânea, 
toda a população tem acesso à água potável.
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15. O planeta é formado por seis continentes.

Assim como os continentes que apresentam diferen-
tes tamanhos, a população mundial está distribuída 
de forma desigual pelos diferentes países.

Observando esse fator, é correto afirmar:

a. Check-square Atualmente os países mais populosos são a 
China e a Índia.

b. SQUARE O Brasil é um país pouco populoso, isso devido 
ao grande número de áreas preservadas e sem 
ocupação humana.

c. SQUARE O continente asiático é o que tem os maiores 
indicadores de pobreza, seguido pelo conti-
nente americano.

d. SQUARE Atualmente há pouca quantidade e disponi-
bilidade de comida no mundo, ocasionando a 
fome de muitas nações. Para suprir essa carên-
cia, é necessário que haja uma maior fabricação 
de produtos alimentícios.

e. SQUARE No continente africano não há áreas voltadas 
para o plantio, por esse motivo a pobreza é 
significativa.

Conhecimentos Específicos 25 questões

16. De acordo com a Constituição Federal, a institui-
ção de região metropolitana:

1. visa integrar a execução de funções públicas 
de interesse comum.

2. depende de consulta à população direta-
mente afetada.

3. depende de lei complementar municipal.
4. constitui no agrupamento de municípios, cujas 

características econômicas e sociais são afins.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

17. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição Federal.

a. SQUARE A Advocacia-Geral da União tem por chefe o 
Advogado-Geral da União, de livre nomeação 
pelo Presidente da República dentre cidadãos 
maiores de trinta anos, de notável saber jurí-
dico e reputação ilibada.

b. SQUARE O ingresso nas classes iniciais das carreiras da 
Advocacia Geral da União far-se-á mediante 
concurso público ou processo seletivo simplifi-
cado, com a participação da Ordem dos Advo-
gados do Brasil em todas as suas fases.

c. Check-square A Advocacia-Geral da União é a instituição que, 
diretamente ou através de órgão vinculado, 
representa a União, judicial e extrajudicial-
mente, cabendo-lhe, nos termos da lei comple-
mentar que dispuser sobre sua organização e 
funcionamento, as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo.

d. SQUARE Os Procuradores do Estado e do Distrito Federal 
exercerão com exclusividade a representação 
judicial, podendo a atividade de consultoria e 
assessoria jurídica ser delegada a profissional 
com registro na Ordem dos Advogados do Brasil.

e. SQUARE Aos Procuradores do Estado e do Distrito Fede-
ral é assegurada estabilidade após dois anos 
de efetivo exercício, mediante avaliação de 
desempenho perante os órgãos próprios, após 
relatório circunstanciado das corregedorias.

18. De acordo com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, assinale a alternativa que indica correta-
mente a produção e o consumo de bens e serviços de 
forma a atender às necessidades das atuais gerações e 
permitir melhores condições de vida, sem comprome-
ter a qualidade ambiental e o atendimento das neces-
sidades das gerações futuras.

a. SQUARE reutilização
b. SQUARE logística reversa
c. SQUARE gestão integrada de resíduos sólidos
d. Check-square padrões sustentáveis de produção e consumo
e. SQUARE responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos
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19. Assinale a alternativa correta de acordo com a 
Constituição Federal.

a. SQUARE A súmula vinculante terá efeito em todos 
órgãos do Poder Judiciário, não se estendendo, 
contudo, à administração pública direta e 
indireta.

b. SQUARE Contra o ato administrativo que contrariar ou 
aplicar indevidamente a súmula vinculante, 
caberá reclamação ao Tribunal de Justiça local 
que, julgando-a procedente, anulará o ato admi-
nistrativo ou cassará a decisão judicial reclamada.

c. SQUARE A súmula vinculante tem por objetivo especí-
fico dirimir controvérsia jurisprudencial instau-
rada entre órgãos judiciários acerca da aplica-
ção da legislação federal.

d. SQUARE Somente após a aprovação de dois terços dos 
seus é que poderá o Supremo Tribunal Fede-
ral aprovar súmula vinculante sobre matéria 
infraconstitucional.

e. Check-square A aprovação, revisão ou cancelamento de 
súmula vinculante poderá ser provocada por 
aqueles que podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade.

20. De acordo com a lei que institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-pri-
vada no âmbito da administração pública, as obri-
gações pecuniárias contraídas pela Administração 
Pública em contrato de parceria público-privada 
poderão ser garantidas mediante:

1. garantia prestada por organismos 
internacionais.

2. antecipação de receita pública decorrente do 
recolhimento de taxas.

3. seguro-garantia com as companhias segura-
doras controladas pelo Poder Público.

4. garantias prestadas por fundo garantidor 
criado para essa finalidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

21. Assinale a alternativa correta de acordo com as 
normas gerais de contratação de consórcios públicos.

a. SQUARE O consórcio público cujo objeto seja a 
assistência.

b. Check-square Os consórcios públicos, na área de saúde, deve-
rão obedecer aos princípios, diretrizes e normas 
que regulam o Sistema Único de Saúde (SUS).

c. SQUARE Somente será possível a contratação de consór-
cio público por meio de dispensa de licitação, 
em razão do valor do objeto a ser contratado.

d. SQUARE É vedada a participação da União em consór-
cios públicos em que também façam parte 
Estados em cujos territórios estejam situados 
os Municípios consorciados.

e. SQUARE A prévia assinatura de protocolo de intenção 
poderá ser dispensada quando o contrato do 
consórcio público prever procedimentos que 
garantam a transparência da gestão econômica 
e financeira de cada serviço em relação a cada 
um de seus titulares.

22. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, assinale a alternativa que indica cor-
retamente a definição de contrato de eficiência.

a. SQUARE Regime de contratação de mão de obra para 
pequenos trabalhos por preço certo, com ou 
sem fornecimento de materiais.

b. SQUARE Contratação da execução da obra ou do serviço 
por preço certo de unidades determinadas.

c. SQUARE Regime de contratação em que, além do forne-
cimento do objeto, o contratado responsabili-
za-se por sua operação, manutenção ou ambas, 
por tempo determinado.

d. Check-square Contrato cujo objeto é a prestação de serviços, 
que pode incluir a realização de obras e o for-
necimento de bens, com o objetivo de propor-
cionar economia ao contratante, na forma de 
redução de despesas correntes, remunerando o 
contratado com base em percentual da econo-
mia gerada.

e. SQUARE Modalidade de licitação para contratação de 
obras, serviços e compras em que a Administra-
ção Pública realiza diálogos com licitantes previa-
mente selecionados mediante critérios objetivos, 
com o intuito de desenvolver uma ou mais alter-
nativas capazes de atender às suas necessidades, 
devendo os licitantes apresentar proposta final 
após o encerramento dos diálogos.
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25. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A teoria do risco administrativo não admite 
hipóteses de exclusão da responsabilidade civil.

b. SQUARE Os atos praticados pelos poderes legislativo e 
judiciário não acarretam o regime de responsa-
bilidade civil do Estado.

c. SQUARE Com a adoção da teoria do risco adminis-
trativo, o Estado deverá sempre indenizar o 
particular que sofrer danos decorrentes de 
fenômenos naturais.

d. SQUARE A extinção ou o rompimento do vínculo do 
agente público causador de dano a terceiro 
com a administração pública impede o ajuiza-
mento de ação de regresso.

e. Check-square Transmite-se aos herdeiros e sucessores do ser-
vidor público falecido (considerado culpado por 
danos a terceiros) o direito de o Estado buscar a 
reparação civil por meio de ação regressiva.

26. Em contrato de locação de imóvel urbano, o pro-
prietário do imóvel firmou no contrato de locação que 
o pagamento do imposto sobre a propriedade predial 
e territorial urbana seria de responsabilidade do loca-
tário do bem.

O locatário do imóvel não pagou o imposto predial e o 
Município ajuizou a ação judicial para a cobrança dos 
valores devidos.

a. Check-square Caberá unicamente ao proprietário do bem a 
responsabilidade pelo pagamento do imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana.

b. SQUARE O Município credor deverá indicar como réu na 
ação judicial de cobrança do imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana o loca-
tário do imóvel, que se responsabilizou pelo 
pagamento do tributo.

c. SQUARE A responsabilidade pelo pagamento do 
imposto sobre a propriedade predial e territo-
rial urbana é solidária entre o proprietário e o 
locatário, uma vez que a ambos exercem pode-
res de posse do bem.

d. SQUARE A ação judicial deverá ser direcionada ao 
locatário do bem devedor do imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana, que 
poderá cobrar o tributo do proprietário de 
forma regressiva.

e. SQUARE Para evitar responsabilidade pelo não paga-
mento do imposto sobre a propriedade predial 
e territorial urbana, o proprietário do imóvel 
deverá informar o fisco municipal sobre o con-
trato de locação firmado sobre o bem imóvel 
de sua propriedade.

23. De acordo com a Lei de Improbidade Administra-
tiva, assinale a alternativa que indica corretamente 
o prazo pelo qual o investigado ou demandado ficará 
impedido de celebrar novo acordo de não persecução 
civil, em caso de descumprimento de acordo anterior-
mente firmado.

a. SQUARE 1 ano
b. SQUARE 3 anos
c. Check-square 5 anos
d. SQUARE 8 anos
e. SQUARE 10 anos

24. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE O princípio da finalidade vincula a administra-
ção pública à medida que todos os atos pratica-
dos deverão observar os interesses e os planos 
de governos dos gestores públicos.

b. SQUARE O princípio da eficiência administrativa 
abrange todas as esferas da atuação da admi-
nistração pública, podendo o gestor público  
adotar qualquer medida que imponha res-
trições de direitos a particulares em prol do 
aumento da produtividade.

c. SQUARE O princípio constitucional da autotutela con-
siste na prerrogativa que detém a administra-
ção de rever seus próprios atos, por motivos de 
conveniência administrativa ou contrariedade 
às normas de regência.

d. Check-square A motivação do ato administrativo poderá 
consistir em declaração de concordância com 
fundamentos de pareceres já proferidos, que, 
neste caso, serão parte integrante do ato.

e. SQUARE O ato administrativo a que não for dado publi-
cidade será considerado nulo em razão de 
defeito na sua formação.
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28. É correto afirmar de acordo com o Código Tribu-
tário Nacional.

a. SQUARE A modificação legislativa posterior à conclusão 
do lançamento acarretará a necessidade da sua 
adequação aos termos da nova legislação.

b. Check-square Ainda que posteriormente modificada ou revo-
gada, o lançamento reporta-se à data da ocor-
rência do fato gerador da obrigação e rege-se 
pela lei então vigente.

c. SQUARE O crédito tributário estará constituído após o 
regular processo fiscal de lançamento, assim 
como procedimento contraditório no qual a 
autoridade tributária investiga e colhe elemen-
tos para formalizar o crédito tributário

d. SQUARE A única possibilidade de alteração de um lança-
mento tributário, após a regular intimação do 
contribuinte, é por meio de impugnação inter-
posta pelo sujeito passivo.

e. SQUARE Após a regular notificação do sujeito passivo, 
o lançamento tributário não poderá mais 
ser objeto de modificação pela autoridade 
tributante.

29. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
valores dos contratos de terceirização de mão de obra 
que se referem à substituição de servidores e empre-
gados públicos serão contabilizados como:

a. SQUARE despesa total com pessoal.
b. SQUARE despesas de pessoal gerais.
c. SQUARE despesa de pessoal indenizável.
d. SQUARE despesa de encargos terceirizados.
e. Check-square outras despesas de pessoal.

27. Um contribuinte não declarou parte do tributo 
devido sobre uma operação cujo fato é considerado 
gerador de Imposto Sobre Serviço.

Passado o prazo legal do recolhimento, o contribuinte 
tem a intenção de regularizar a sua situação fiscal e, 
assim, afastar eventual responsabilização ou penaliza-
ção pelo ato.

Assinale a alternativa correta de acordo com a situa-
ção narrada.

a. SQUARE O contribuinte deverá simular o pagamento 
do tributo não recolhido dentro do prazo legal 
e ingressar com ação cautelar de anulação de 
débito fiscal.

b. SQUARE O contribuinte deverá aguardar a notificação 
fiscal sobre os valores devidos e, prontamente 
de forma espontânea, pagar o tributo devido 
com os respectivos juros de mora sobre o valor.

c. Check-square Deverá o contribuinte de forma espontânea, 
antes de qualquer procedimento de fiscaliza-
ção, pagar o tributo devido com os respectivos 
juros de mora sobre o valor.

d. SQUARE O contribuinte deverá reservar em conta escri-
tural própria, e aberta para o fim específico, o 
valor referente ao tributo devido com os res-
pectivos juros de mora sobre o valor.

e. SQUARE Após citação para apresentar defesa no pro-
cesso judicial, deverá o contribuinte alegar 
como preliminar a intenção de pagar a integra-
lidade do tributo devido com os respectivos 
juros de mora sobre o valor.
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32. Assinale alternativa correta de acordo com o 
Código Civil.

a. SQUARE Nos contratos gratuitos ou onerosos, respon-
derá o alienante pela evicção.

b. SQUARE O direito de evicção acompanha a coisa e não 
poderá ser objeto de transação.

c. SQUARE Caberá ao alienante indenizar o adquirente 
pelas benfeitorias acrescidas à coisa ao tempo 
da evicção.

d. Check-square A evicção poderá ser total ou parcial, sendo o 
preço correspondente ao valor que se perdeu 
na época em que a coisa se envenceu.

e. SQUARE A qualquer tempo poderá o adquirente deman-
dar pela evicção, não podendo o evicto arguir 
em defesa, que se sabia que a coisa era alheia.

33. Assinale alternativa correta de acordo com o 
Código Civil.

a. SQUARE O patrimônio das pessoas jurídicas de direito 
público é considerado bem de uso especial.

b. Check-square Os bens públicos dominicais podem ser aliena-
dos, observadas as exigências da lei.

c. SQUARE É vedado o uso remunerado ou retribuído de 
bem público de uso comum.

d. SQUARE Os bens públicos de uso coletivo são considera-
dos de uso especial, conforme a destinação que 
for dada na lei que o afetou.

e. SQUARE Os bens públicos passíveis de aquisição por 
meio de usucapião deverão observar os prazos 
próprios previstos em legislação especial.

34. De acordo com o Código Civil, a interrupção da 
prescrição dar-se-á:

1. por qualquer ato inequívoco, ainda que extra-
judicial, que importe reconhecimento do 
direito pelo devedor.

2. por despacho do juiz, que ordenar a intima-
ção do devedor, no prazo e na forma da lei 
processual.

3. por protesto cambial.
4. por qualquer ato judicial que constitua em 

mora o devedor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

30. De acordo com a legislação do orçamento do 
Município X, foram feitos repasses de recursos, ao 
longo do ano de 2022, para fundo voltado ao atendi-
mento de uma finalidade específica.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é 
correto utilizar os valores repassados ao longo do ano 
de 2022 no exercício fiscal do ano de 2023?

a. SQUARE Não, pois é vedada a realização de transferên-
cias voluntárias entre exercícios financeiros 
distintos.

b. SQUARE Não, pois os recursos legalmente vinculados a 
finalidade específica não poderão ser utilizados 
em exercício diverso daquele em que ocorrer o 
ingresso.

c. SQUARE Sim, desde que os valores remanescentes para 
a utilização dos recursos legalmente vinculados 
a finalidade específica sejam pagos no prazo de 
até noventa dias após o encerramento de cada 
semestre.

d. Check-square Sim, pois os recursos legalmente vinculados a 
finalidade específica serão utilizados exclusi-
vamente para atender ao objeto de sua vincu-
lação, ainda que em exercício diverso daquele 
em que ocorrer o ingresso.

e. SQUARE Sim, desde que haja declaração do ordenador 
da despesa de que a utilização dos recursos 
em exercícios financeiros distintos tenha ade-
quação orçamentária e financeira com a lei 
orçamentária.

31. Assinale alternativa correta de acordo com o 
Código Civil.

a. SQUARE Nas relações contratuais privadas, prevalecerão 
os princípios da não intervenção e do risco da 
revisão contratual.

b. SQUARE As cláusulas contratuais ambíguas serão inter-
pretadas de forma mais favorável ao contratado.

c. SQUARE O contrato que tiver por objeto herança de pes-
soa viva deverá ser averbado junto ao cartório 
de registro civil, podendo valer como adianta-
mento de quinhão hereditário.

d. SQUARE A liberdade contratual será exercida nos limites 
da função social da propriedade.

e. Check-square Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas 
que estipulem a renúncia antecipada do ade-
rente a direito resultante da natureza do negócio.
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37. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Balneário Camboriú, são objetos de Lei Complementar:

1. O Código Tributário do Município.
2. A instituição da guarda municipal não armada 

e armada.
3. A instituição do plano diretor do município e 

de desenvolvimento integrado.
4. A Lei que trata do regime jurídico previdenciá-

rio dos servidores públicos municipais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

38. É correto afirmar, de acordo com a Lei Orgânica 
do Município de Balneário Camboriú.

a. SQUARE A criação de um distrito municipal dependerá 
de consulta plebiscitária à população local e da 
prévia aprovação do Poder Executivo.

b. SQUARE A alteração da divisão administrativa do Muni-
cípio somente pode ser feita a cada cinco anos, 
não podendo coincidir com o período das elei-
ções municipais.

c. Check-square O Município poderá dividir-se, para fins exclusi-
vamente administrativos, em bairros, distritos e 
vilas.

d. SQUARE Para melhor gestão administrativa, faculta-se a 
desconcentração administrativa com a criação, 
nos bairros, de Prefeituras locais, na forma da 
Lei de iniciativa do Poder Executivo.

e. SQUARE São poderes do município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário.

35. Assinale alternativa correta de acordo com o 
Código Civil.

a. Check-square A indenização por injúria, difamação ou calú-
nia consistirá na reparação do dano que delas 
resulte ao ofendido.

b. SQUARE No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o 
ofensor indenizará o ofendido das despesas 
referentes aos seus alimentos até ao fim da 
convalescença.

c. SQUARE A indenização em caso de homicídio deverá 
corresponder à metade da remuneração da 
vítima, levando-se em conta a duração provável 
da sua vida.

d. SQUARE Ainda que praticado com excesso aos limites 
impostos pelos bons costumes, o exercício de 
um direito pelo seu titular não é considerado 
ato ilícito.

e. SQUARE A incapacidade civil somente poderá ser invo-
cada como motivo de escusa do dever de inde-
nizar, quando cabalmente demonstrado que o 
valor arbitrado poderá privar do necessário o 
incapaz ou as pessoas que dele dependem.

36. É correto afirmar, de acordo com a Lei Orgânica 
do Município de Balneário Camboriú.

a. SQUARE É de competência exclusiva do Prefeito Munici-
pal solicitar intervenção do Estado no Município.

b. Check-square A intervenção do Município, no domínio eco-
nômico, terá por objetivo estimular e orientar 
a produção, defender os interesses do povo 
e promover a justiça e solidariedade sociais e 
sempre precederá de autorização legislativa.

c. SQUARE As sessões somente serão abertas com a pre-
sença de, no mínimo, dois terços dos membros 
da Câmara Municipal.

d. SQUARE Não poderão participar de licitação ou da exe-
cução de obra ou serviço e do fornecimento 
de bens a eles necessários, parentes até quarto 
grau de dirigente de órgão ou entidade contra-
tante responsável pela licitação.

e. SQUARE O mandato da Mesa da Câmara de Vereadores 
é de um ano, facultada a recondução para 
o mesmo cargo na eleição imediatamente 
subsequente.
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39. É correto afirmar, de acordo com o Estatuto 
do Servidor Público Civil do Município de Balneário 
Camboriú.

a. Check-square O afastamento do exercício do cargo poderá ser 
permitido para atender imperativo de convênio 
firmado.

b. SQUARE A falta ao serviço por motivos particulares será 
justificada para fins disciplinares, com anotação 
do registro funcional para posterior compensa-
ção ou formação de banco de horas.

c. SQUARE As faltas ao serviço por motivo de doença só 
serão justificadas se a impossibilidade do com-
parecimento for atestada pela perícia médica 
oficial do órgão de lotação.

d. SQUARE Sem prejuízo de seus direitos, o servidor poderá 
faltar ao serviço até oito dias por ano, por 
motivo de casamento, nascimento de filho, ou 
pelo falecimento de cônjuge, pais, filho ou irmão.

e. SQUARE Sempre que necessário para bom funciona-
mento do serviço público, poderá o servidor 
efetivo prestar labor extraordinário, devendo, 
contudo, comunicar à sua chefia mediata.

40. De acordo com o Código Tributário do Município 
de Balneário Camboriú, são Taxas decorrentes do exer-
cício do poder de polícia administrativa:

1. de expediente.
2. de serviços urbanos.
3. de licença de publicidade.
4. de licença para ocupação do solo nas vias e 

logradouros públicos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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