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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 7 de Noções de Informática, 8
de Legislação Municipal e 20 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de 4
(quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por
erro do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1
(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e os gabaritos oficiais das Provas Objetivas serão publicados oficialmente no site da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto/ES:
http://www.camaradrpreto.es.gov.br e divulgados no endereço eletrônico
www.fumarc.org.br, no 2º (segundo) dia útil subsequente à realização
das provas.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.
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Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
O sequestro das palavras
Gregório Duvivier
Vamos supor que toda palavra tenha uma vocação primeira. A palavra
mudança, por exemplo, nasceu filha da transformação e da troca, e desde pequena servia para descrever o processo de mutação de uma coisa em outra coisa que não deixou de ser, na essência, a mesma coisa – quando a coisa é trocada por outra coisa, não é mudança, é substituição. A palavra justiça, por exemplo, brotou do casamento dos direitos com a igualdade (sim, foi um ménage):
servia para tornar igual aquilo que tinha o direito de ser igual, mas não estava
sendo tratado como tal.
No entanto as palavras cresceram. E, assim como as pessoas, foram
sendo contaminadas pelo mundo à sua volta. As palavras, coitadas, não sabem
escolher amizade, não sabem dizer não. A liberdade, por exemplo, é dessas
palavras que só dizem sim. Não nasceu de ninguém. Nasceu contra tudo: a prisão, a dependência, o poder, o dinheiro – mas não se espante se você vir a liberdade vendendo absorvente, desodorante, cartão de crédito, empréstimo de
banco. A publicidade vive disso: dobrar as melhores palavras sem pagar direito
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de imagem. Assim, você verá as palavras ecologia e esporte juntarem-se numa
só para criar o EcoSport – existe algo menos ecológico ou esportivo que um carro? Pobres palavras. Não têm advogados. Não precisam assinar termos de autorização de imagem. Estão aí, na praça, gratuitas.
Nem todos aceitam que as palavras sejam sequestradas ao bel prazer do
usuário. A política é o campo de guerra onde se disputa a posse das palavras. A
"ética", filha do caráter com a moral, transita de um lado para o outro dos conflitos, assim como a Alsácia-Lorena, e não sem guerras sanguinárias. Com um
revólver na cabeça, é obrigada a endossar os seres mais amorais e sem caráter.
A palavra mudança, que sempre andou com as esquerdas, foi sequestrada pelos
setores mais conservadores da sociedade – que fingem querer mudar, quando o
que querem é trocar (para que não se mude mais). A Justiça, coitada, foi cooptada por quem atropela direitos e desconhece a igualdade, confundindo-a o tempo
todo com seu primo, o justiçamento, filho do preconceito com o ódio.
Já a palavra impeachment, recém-nascida, filha da democracia com a
mudança, está escondida num porão: emprestaram suas roupas à palavra golpe,
que desfila por aí usando seu nome e seus documentos. Enquanto isso, a palavra jornalismo, coitada, agoniza na UTI. As palavras não lutam sozinhas. É preciso lutar por elas.
Observação: Após a coluna "O Sequestro das Palavras" ter sido publicada no
jornal impresso, na segunda-feira, 21/3 de 2016, o colunista modificou seu texto
e pediu para atualizá-lo na versão on-line.
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2016/03/1752170-osequestro-das-palavras.shtml
QUESTÃO 01
Na abordagem temática do texto, o autor vale-se, sistematicamente, da estratégia argumentativa
(A)
(B)
(C)
(D)

da exemplificação.
da probabilidade.
da quantificação.
do discurso de autoridade.
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QUESTÃO 02
No terceiro parágrafo do texto, o autor emprega as aspas no termo “ética” para
(A)
(B)
(C)
(D)

atribuir-lhe um segundo sentido.
enfatizar o sentido denotativo da palavra.
ironizar o sentido literal da palavra.
reforçar o sentido extralinguístico do texto.

QUESTÃO 03
Levando em conta o contexto extralinguístico do texto, suas informações textuais
refletem uma
(A)
(B)
(C)
(D)

alusão ao uso indiscriminado das palavras.
crítica à situação política do Brasil.
descrição sobre as diferenças semânticas das palavras.
reflexão sobre o significado das palavras no dicionário.

QUESTÃO 04
As figuras de linguagem são estratagemas que um autor pode empregar em seu
texto para persuadir seu leitor. No texto anterior, qual figura de linguagem foi
amplamente usada para esse fim?
(A)
(B)
(C)
(D)

Aliteração.
Metáfora.
Metonímia.
Prosopopeia.
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QUESTÃO 05
“As palavras, coitadas, não sabem escolher amizade [...]”. Nessa frase, o autor
adjetiva as palavras. Os adjetivos são classes de palavras
(A)
(B)
(C)
(D)

invariáveis que modificam o sentido do substantivo e do advérbio.
que vêm depois do substantivo.
que se caracterizam por modificar o substantivo.
variáveis que exprimem estados emocionais.

QUESTÃO 06
“Nasceu contra tudo: a prisão, a dependência, o poder, o dinheiro – mas não se
espante se você vir a liberdade vendendo absorvente, desodorante, cartão de
crédito, empréstimo de banco. A publicidade vive disso: dobrar as melhores palavras sem pagar direito de imagem.”
As palavras destacadas nesse trecho funcionam como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Anáforas.
Catáforas.
Dêiticos.
Exóforas.

QUESTÃO 07
“Vamos supor que toda palavra tenha uma vocação primeira”.
O sentido construído para essa frase é o de que
(A)
(B)
(C)
(D)

as palavras podem ser usadas de modo diferente por pessoas diferentes.
as palavras têm sentidos que mudam ao longo dos usos.
o sentido de uma palavra é a priori o do uso corrente.
o sentido literal das palavras está em desuso.
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QUESTÃO 08
palavra
substantivo feminino
1.
unidade da língua escrita, situada entre dois espaços em branco, ou entre espaço em branco e sinal de pontuação.
2.
gram unidade pertencente a uma das grandes classes gramaticais, como substantivo, verbo, adjetivo etc., não levando em conta as modificações que nela
ocorrem nas línguas flexionais, e sim, somente, o significado; vocábulo.
www.google.com.br
A definição de palavra do dicionário do Google considera:
I.
II.
III.

Somente a modalidade escrita da língua.
Os valores semânticos e morfossintáticos das palavras.
As questões ortográficas das palavras.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 09
Leia o aviso de um restaurante, a seguir:
ATENÇÃO
Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato.
A Direção.
A ambiguidade da frase é de natureza:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estrutural.
Lexical.
Semântica.
Verbal.
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QUESTÃO 10

O efeito de humor na situação apresentada na charge decorre do processo da
(A)
(B)
(C)
(D)

semelhança entre as personagens do primeiro e segundo quadrinhos.
diferença entre as personagens apresentadas nos três quadros.
inclusão do artefato explosivo no terceiro quadro.
intertextualidade entre dois textos distintos.

QUESTÃO 11
A charge é um gênero de texto que tem como finalidade primeira emitir uma crítica sobre um estado de coisas. A crítica realizada na charge tem como tema:
(A)
(B)
(C)
(D)

Destruição do patrimônio público.
Indignação humana.
Soberba humana.
Violência global.
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QUESTÃO 12
Em uma cidade mineira, foi afixada a seguinte faixa:
VIOLÊNCIA SEXUAL
Curso - Treinamento
A princípio, a faixa poderia ser mal interpretada pelos leitores. Mas a interpretação equivocada é desfeita devido aos conhecimentos prévios dos leitores sobre
I.
II.
III.

as condições de produção de uma faixa.
o gênero textual faixa de aviso.
o uso da língua.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 13
Considere as frases a seguir:
I.
II.
III.
IV.

Os partidos políticos no Brasil estão degladiando entre si.
O pobre é muito descriminado neste país.
Não estou certa de que essa decisão satisfaz a todos.
O presidente está visando ao mercado externo.

Está CORRETA apenas
(A)
(B)
(C)
(D)

I.
II.
III.
IV.

10
QUESTÃO 14
Considere as seguintes frases:
I.
II.
III.
IV.

Segue anexo a foto do evento.
Segue em anexo a foto do evento.
Segue anexa a foto do evento.
Segue anexado a foto do evento

Estão CORRETAS apenas as frases:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.

QUESTÃO 15
Considere a regra gramatical a seguir:
Errado: Não sei aonde fica o prédio da reitoria.
Correto: Não sei onde fica o prédio da reitoria.
A regra gramatical que está implícita nos pares de frases anteriores se aplica em:
(A) Eles chegaram aonde ninguém chegou.
Onde fica a cidade luz?
(B) Moro onde não mora ninguém.
Aonde está você agora.
(C) Aonde quer que você vá, seja feliz.
Onde chegaremos com tanta violência?
(D) Aonde você vai?
Onde ele está indo?
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
São guias disponíveis na janela “Gerenciador de Tarefas do Windows” do Microsoft Windows 7, versão português, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aplicativos.
Desempenho.
Dispositivos.
Rede.

QUESTÃO 17
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Janela”
da guia “Exibição” do Microsoft Word, versão português do Office 2010:

I–

Esta opção abre uma nova janela com exibição do documento
atual.

II –

Esta opção exibe uma lista com o nome das janelas abertas para
que o usuário selecione qual janela deseja exibir.

III –

Esta opção divide a janela atual em duas partes de modo que
seções diferentes do documento possam ser vistas as mesmo tempo.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

12
QUESTÃO 18
Selecione a opção do grupo “Configurar Página” da guia “Layout da Página” do
Microsoft Word, versão português do Office 2010, que possibilita escolher um
tamanho de papel para o documento:

(A)

(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 19
São opções disponíveis no grupo “Parágrafo” da guia “Página Inicial” do Microsoft Word, versão português do Office 2010, EXCETO:

(A)

Iniciar uma lista numerada.

(B)

Adicionar números de linha à esquerda de cada linha.

(C)

Alinhar o texto às margens direita e esquerda.

(D)

Iniciar uma lista de vários níveis.
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QUESTÃO 20
Considere o seguinte intervalo de células preenchidas no Microsoft Excel, versão
português do Office 2010:

Todos os resultados das fórmulas a seguir estão corretos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

“=SOMA(A1;C3)” é 13.
“=SOMA(A1:C3)” é 13.
“=SOMASE(A1:C3;"=1")” é 5.
“=CONT.VALORES(A1:C3)” é 9.

QUESTÃO 21
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis na guia “Dados” do
Microsoft Excel, versão português do Office 2010:

I–

Permite classificar dados.

II –

Permite a filtragem de células.

III –

Permite incluir regras de validação de dados.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 22
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Incluir”
da guia “Mensagem” da janela de edição de uma nova mensagem do Microsoft
Outlook, versão português do Office 2010:

I–

Permite responder uma mensagem.

II –

Permite anexar um arquivo.

III –

Permite incluir uma assinatura de e-mail.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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PROVA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUESTÃO 23
Segundo a Lei Orgânica do Município de Dores do Rio Preto, é CORRETO afirmar:
(A) A convocação de plebiscito será sempre feita por meio de Resolução da
Câmara Municipal, mediante requerimento apresentado por cinco por cento
do eleitorado do Município; pelo Prefeito ou por, no mínimo, um terço dos
Vereadores.
(B) A iniciativa popular pode ser exercida pela representação à Câmara Municipal de projeto de lei de iniciativa do Município, da cidade, de bairros ou de
distritos, através de manifestação de, no mínimo, três por cento do eleitorado.
(C) As leis que disponham sobre servidores públicos municipais, seu regime
jurídico e provimento de cargos são de iniciativa privativa da Mesa da Câmara Municipal.
(D) Os projetos de lei serão discutidos e votados, em dois turnos, com interstício
mínimo de quarenta e oito horas, considerando-se aprovados os que obtiverem, em cada um, o quórum exigido.
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QUESTÃO 24
São disposições previstas na Lei Orgânica do Município, EXCETO:
(A) A Procuradoria Geral tem por Chefe o Procurador Geral do Município, de
livre nomeação pelo Prefeito dentre os advogados que tenham, no mínimo,
três anos de plena prática, notável saber jurídico e reputação ilibada.
(B) A Procuradoria Geral do Município é uma instituição permanente, essencial
ao exercício das funções administrativas, judiciais e extrajudiciais do Município, sendo responsável, em toda sua plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo ou fora dele, bem como pelas suas atividades de consultoria
jurídica, incluídas suas autarquias e fundações.
(C) Lei Complementar disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das
Secretarias Municipais.
(D) Os Secretários Municipais, escolhidos dentre os brasileiros maiores de vinte
e um anos, e no exercício dos direitos políticos, ocuparão cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, na forma da lei.

QUESTÃO 25
Sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, é CORRETO afirmar:
(A) A emenda à Lei Orgânica será promulgada pelo Prefeito Municipal em ato
contínuo à sanção.
(B) A proposta será discutida e votada pela Câmara em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada um,
dois terços dos votos dos Vereadores.
(C) Não se admite iniciativa popular de emenda à Lei Orgânica do Município.
(D) Poderá o Prefeito Municipal reapresentar livremente proposta de emenda à
Lei Orgânica rejeitada ou havida por prejudicada.
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QUESTÃO 26
NÃO são objeto de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que
(A) disponham sobre tributos.
(B) disponham sobre criação, estruturação e atribuição das Secretarias e órgãos
da administração pública.
(C) fixem o plano diretor.
(D) fixem ou modifiquem os efetivos da Guarda Municipal.

QUESTÃO 27
Concluído o parecer da Comissão de Justiça da Câmara pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer proposição ou emenda, é INCORRETO afirmar:
(A) Aprovado o parecer da Comissão de Justiça que concluir pela inconstitucionalidade ou ilegalidade da proposição esta será tida como rejeitada, sendo
providenciado o seu arquivamento; rejeitado o parecer, será a proposição
encaminhada às demais Comissões.
(B) Para rejeitar o parecer da Comissão de Justiça, quando este opinar pela
inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer proposição ou emenda, serão necessários 2/3 (dois terços) dos votos.
(C) Constitui decisão discricionária do Presidente da Casa submetê-lo ao plenário, podendo o projeto prosseguir sem sua apreciação.
(D) Deverá o mesmo ser submetido ao plenário, a fim de, em discussão e votação únicas, ser apreciada essa preliminar.
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QUESTÃO 28
Considerando o teor do Regimento Interno, é INCORRETA a seguinte afirmação
sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs):
(A) Aplicar-se-ão subsidiariamente aos trabalhos das CPIs as normas contidas
no Código de Processo Penal e na legislação federal específica, respeitados
os princípios constitucionais, especialmente no que se refere ao princípio da
ampla defesa.
(B) As CPIs poderão determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração
pública informações e documentos, requerer a audiência de Vereadores,
Secretário Municipais e autoridade equivalente, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais.
(C) Considera-se fato determinado para fins de instauração das CPIs o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional,
legal, econômica e social do Município, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de criação da comissão.
(D) Serão criadas mediante requerimento da maioria dos membros da Câmara
para apuração de fato determinado.
QUESTÃO 29
Sobre o quórum de deliberação nas decisões do Plenário da Câmara Municipal,
assinale a afirmativa INCORRETA:
(A) As decisões do Plenário poderão ser tomadas por maioria simples, maioria
absoluta ou maioria qualificada de seus membros.
(B) Maioria absoluta é a que corresponde ao primeiro número inteiro acima da
metade do número de Vereadores que compõem a Câmara.
(C) Maioria qualificada é a que atinge ou ultrapassa 3/5 (três quintos) do número
de Vereadores componentes da Câmara.
(D) Maioria simples é a que representa mais da metade dos Vereadores presentes.
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QUESTÃO 30
NÃO constitui razão para que o Presidente da Câmara Municipal vote:
(A)
(B)
(C)
(D)

que ocorra empate.
que a matéria exija quórum de 2/3 (dois terços) da Câmara.
que a votação seja para eleição da Mesa.
que o objeto de votação seja de iniciativa de seu partido.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
A Constituição Brasileira prevê que a soberania popular pode ser exercida de
forma direta por meio dos seguintes instrumentos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

pela iniciativa popular.
pela reclamação constitucional.
pelo plebiscito.
pelo referendo.

QUESTÃO 32
A moralidade, princípio basilar da Administração Pública, além de estar expressamente prevista no texto constitucional, encontra-se garantida pelas normas
que garantem a propositura de
(A)
(B)
(C)
(D)

Ação Popular.
Habeas Data.
Mandado de Injunção.
Mandado de Segurança.

QUESTÃO 33
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, EXCETO:
(A) construir uma sociedade livre, justa e igualitária.
(B) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais.
(C) garantir o voto secreto, direto, universal e periódico.
(D) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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QUESTÃO 34
Constitui competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
legislar sobre
(A) proteção e integração social das pessoas com deficiência.
(B) requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de
guerra.
(C) serviço postal.
(D) trânsito e transporte.

QUESTÃO 35
Acerca do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é INCORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cabe à lei complementar fixar suas alíquotas máxima e mínima.
É de competência do Município instituí-lo.
Lei complementar federal poderá instituir isenções do tributo.
Seu fato gerador não compreende operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

QUESTÃO 36
A majoração do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre um produto reputado como supérfluo poderá ser considerada válida em virtude do princípio da
(A)
(B)
(C)
(D)

capacidade contributiva.
extrafiscalidade.
progressividade.
seletividade.
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QUESTÃO 37
A instituição de imposto por transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, compete ao
(A)
(B)
(C)
(D)

Estado da situação do bem.
Município da situação do bem.
Município de domicílio do adquirente.
Município de domicílio do transmitente.

QUESTÃO 38
Acerca da repartição das receitas tributárias, é INCORRETO afirmar que pertence aos Municípios:
(A) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III.
(B) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre
a propriedade de veículos automotores licenciados no território do Estado,
dividido entre os Municípios na proporção do número de habitantes.
(C) o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
(D) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
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QUESTÃO 39
A conduta do servidor público que se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer
outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo,
ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, constitui crime de
(A)
(B)
(C)
(D)

corrupção ativa.
corrupção passiva.
emprego irregular de verbas públicas.
peculato.

QUESTÃO 40
As normas processuais relativas à competência determinam:
(A) É inderrogável a competência fixada em razão da matéria, da pessoa ou da
função, já a competência fixada em virtude do valor e do território pode ser
eleita por convenção das partes.
(B) Não compete ao juiz se manifestar sobre a cláusula de eleição de foro nas
hipóteses em que a competência pode ser determinada por convenção entre
as partes.
(C) Nos casos de competência relativa previstos na lei, é vedado ao réu, em
sede de contestação, manifestar-se sobre a escolha do foro feita pelo autor
da demanda.
(D) Por se tratar de um consectário do princípio da autonomia da vontade, a
eleição de foro não precisa ser comprovada por escrito, sendo suficiente o
seu enquadramento nas hipóteses previstas pela legislação relativas à competência absoluta.
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QUESTÃO 41
Conforme dispõe a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), é CORRETO afirmar sobre os prazos da Fazendo Pública em juízo:
(A) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para
todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir
da intimação pessoal.
(B) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em quádruplo
para contestar, em dobro para recorrer.
(C) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para
todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir
da intimação via publicação na imprensa oficial.
(D) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
pessoas jurídicas de direito público e de direito privado gozarão de prazo em
dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá
início a partir da intimação pessoal.
QUESTÃO 42
É CORRETO afirmar que a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil)
prevê que:
(A) Os atos e os termos processuais seguirão sempre forma determinada em
lei.
(B) O membro da Advocacia Pública não será civilmente responsável quando
agir no exercício de suas funções, ainda que manifesto o dolo ou a culpa.
(C) Nos atos e termos do processo, não é obrigatório o uso da língua portuguesa.
(D) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de
mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual
de conflitos no âmbito administrativo.
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QUESTÃO 43
A existência válida de uma autarquia municipal exige que
(A)
(B)
(C)
(D)

a pessoa seja criada por lei.
a pessoa tenha sua criação autorizada por lei.
seja a autarquia criada por decreto do prefeito municipal.
seja a autarquia criada por lei após regular autorização do governador de
Estado.

QUESTÃO 44
Acerca da matéria de serviço público, é CORRETO afirmar que o Município pode
(A) instituir taxa pela prestação de serviço de pronto atendimento no hospital
público municipal.
(B) prestar indiretamente serviço público de transporte municipal através de
contrato de concessão de serviço público.
(C) se retirar do Sistema Único de Saúde.
(D) tornar obrigatório o ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental.

QUESTÃO 45
São princípios que regem a licitação, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

ampla defesa.
legalidade.
verdade sabida.
vinculação ao instrumento convocatório.
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QUESTÃO 46
Acerca das normas que regem os agentes públicos no atual ordenamento jurídico, é CORRETO afirmar que
(A) é permitida a contratação por tempo determinado, para atender a qualquer
necessidade julgada conveniente pela Administração Pública.
(B) o município não está obrigado a observar percentuais reservados para pessoas portadoras de deficiência nos cargos e empregos públicos.
(C) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público poderão ser
computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
(D) os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
QUESTÃO 47
NÃO constitui competência do Município:
(A) suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber.
(B) manter programas de educação infantil e de ensino fundamental, com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado.
(C) legislar sobre trânsito e transporte.
(D) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão, o serviço de
transporte coletivo.
QUESTÃO 48
As normas constitucionais concernentes ao processo legislativo brasileiro estabelecem que o veto:
(A)
(B)
(C)
(D)

não poderá ser superado pelo Poder Legislativo.
poderá abranger parte de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.
será sempre expresso.
será tácito se, decorridos quinze dias do recebimento do projeto de lei, o
Presidente permanecer em silêncio.

27
QUESTÃO 49
Suponha que seja aprovada Lei Municipal cujo projeto foi apresentado por vereador. Constatado que a matéria da referida lei constitui objeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, é CORRETO concluir:
(A) A Lei padecerá de vício, mas não poderá ser invalidada após sua aprovação
pelo Poder Legislativo.
(B) A Lei será inválida por padecer de vício formal de constitucionalidade.
(C) A Lei será válida porque não há iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo no âmbito municipal.
(D) A sanção válida emitida pelo Prefeito Municipal terá suprido o vício de iniciativa.
QUESTÃO 50
Sobre a Lei Complementar, é CORRETO afirmar:
(A) Exige o mesmo quórum de aprovação previsto para as leis ordinárias.
(B) Seu procedimento especial de criação dispensa fase de deliberação executiva.
(C) Cabe ao Poder Legislativo decidir discricionariamente as matérias por ela
regulamentadas.
(D) Distingue-se da lei ordinária em razão da exigência de aprovação por quórum de maioria absoluta e da previsão expressa das matérias por ela regulamentadas.
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