
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE  

SANT’ANA DO LIVRAMENTO 

CONCURSO PÚBLICO nº 01/2013 

PROCURADOR   

Instruções 

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

e das normas que regem este Concurso Público.  

 

1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição. 

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

apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 03 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após 

transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova 

ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois 

são parte integrante da prova. 

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 29/07/2013, até as 18 horas, no site 

www.fundatec.org.br. 

7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a 

sua substituição. 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
 

Viver bem e viver muito 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
 
 

“O Brasil só irá pra frente se investir em educação”. Quantas vezes você já ouviu ou repetiu essa 
frase? Ninguém discorda que melhorar o nível educacional da população é uma _________ urgente e 
estratégica. Essa é uma unanimidade nacional – ainda que, em certa medida, não passe de recurso 
retórico. A mesma consciência não existe em relação à saúde. Todos nós queremos viver bem e, de 
preferência, viver bastante. Por isso, defendemos que o governo melhore a saúde pública, os planos de 
saúde funcionem direito e os médicos e hospitais atuem com ética e eficiência. O alcance da reflexão 
termina aí. Agimos com o imediatismo das crianças de três anos.  

A sociedade brasileira ainda não percebeu que melhorar as condições de saúde da população é um 
movimento estratégico para o crescimento social e econômico do país. Não entendeu que a questão 
envolve (e ameaça) a capacidade brasileira de gerar riqueza e renda. Muitos especialistas sabem disso e, 
de vez em quando, escrevem artigos esclarecedores destinados ao grande público. Jornalistas como eu e 
uma meia dúzia de colegas insistimos nessa tecla não por falta de assunto, mas por perceber o tamanho do 
buraco em que o país está se metendo.  

É um trabalho de formiguinha. Espero que, de alguma forma, ele ajude a fomentar a consciência de 
que o desenvolvimento de um país depende da saúde tanto quanto depende da educação. Essa 
consciência já existe aqui e ali, mas precisa ser geral, homogênea, _________. Uma forma de construí-la é 
destacar não apenas as necessidades de bem-estar individual, mas apontar as dores em uma das partes 
mais sensíveis do corpo humano e das instituições: o bolso. Poucos exemplos são tão eloquentes quanto o 
da obesidade. Ela é hoje o maior desafio de saúde que o Brasil enfrenta. Pelas perdas de qualidade de vida 
e de dinheiro que provoca e, principalmente, pelas que ainda vai provocar.    

O SUS gasta R$ 488 milhões por ano para tratar a doença e 26 males decorrentes dela, como 
câncer, males cardiovasculares e diabetes. A obesidade e suas complicações provocam absenteísmo nas 
empresas, reduzem a renda das famílias, causam sofrimento, morte, perdas emocionais e econômicas. 
Segundo _______ realizadas nos Estados Unidos, a atual geração de crianças pode ser a primeira na 
história a viver menos que os pais. O Brasil segue o mesmo caminho: quase metade da população 
brasileira pesa mais do que deveria (48%). O histórico médico das crianças já é comparável (ou pior!!!) que 
o dos avós: colesterol alto, diabetes, desgaste nas articulações.    

Frear a epidemia é responsabilidade de todos (escola, governos, indústria), mas um fato não pode 
ser subestimado: a obesidade é construída dentro de casa. Ela é transmitida de geração em geração -- e 
não apenas pelos genes. Queria ver, de perto, como e por que isso ocorre. Nas últimas semanas, 
acompanhei a história de três gerações de duas famílias marcadas pela obesidade. Acompanhei os hábitos 
e tomei contato com as emoções que contribuem para o excesso de peso. Foi uma experiência ímpar. Com 
essas famílias, entendi muito mais sobre a complicada _______ nutricional sofrida pelo Brasil do que seria 
capaz de apreender apenas pela leitura de livros e artigos científicos. Olhar para os ingredientes familiares 
que contribuem para o espantoso fenômeno que o Brasil vive e para os desafios de saúde que o país 
enfrenta é o nosso compromisso. A causa é boa e esta formiguinha tem disposição. 

 
(FONTE: <http://epoca.globo.com/?ver=http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/cristiane-segatto/noticia/2013/07/bviverb-

bem-e-viver-muito.html> - texto adaptado) 
 

  
QUESTÃO 01 – As lacunas das linhas 02, 16, 24 e 33 
devem ser preenchidas, respectivamente, por: 
 
A) providencia – cristalizada – projessões – 

transissão 
B) providência – cristalizada – projeções – transição 
C) providênssia – cristalisada – projeções – tranzição 
D) providência – cristalizada – projessões – tranzição 
E) providência – cristalisada – projeções – transissão 
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QUESTÃO 02 –  Analise as assertivas abaixo em 
relação às ideias contidas no texto. 
 

I. Em relação aos problemas de saúde pública, os 
brasileiros têm a plena consciência de que o 
crescimento econômico e social do país está 
ligado à melhora das questões de saúde. 

II. A obesidade é um exemplo de como as doenças 
provocam quedas na economia, seja por seus 
custos de tratamento, seja por provocar perdas 
emocionais e econômicas para empresas e 
famílias. 

III. As causas da obesidade não são apenas 
genéticas, mas ambientais, visto que o papel do 
hábito familiar é crucial para o excesso de peso. 

 
Quais estão INCORRETAS? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 03 –  Observe as afirmações a respeito do 
uso de sinais de pontuação no texto. 
 

I. As vírgulas da linha 03 são utilizadas pelo 
mesmo motivo das da linha 14. 

II. Os dois-pontos da linha 27 poderiam ser 
substituídos por ponto-e-vírgula. 

III. Os parênteses da linha 28 isolam uma frase com 
caráter explicativo. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 04 –  Examine as assertivas relacionadas 
ao significado de palavras retiradas do texto. 
 

I. fomentar (l.14) poderia ser substituído, sem 
provocar alterações, por estimular. 

II. Eloquentes (l.18) significa, no contexto de uso, 
algo que deve ser admirado, louvado. 

III. Absenteísmo (l. 22) exprime uma ideia de que 
algo é relativo a um abside. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 

QUESTÃO 05 – Analise as propostas de substituição 
de palavras do texto: 
 

I. saúde (l.04) por trabalho. 
II. destacar (l.17) por fazer referência. 
III. tratar (l.21) por  cuidar. 

 
Quais alterações provocam a necessidade do uso de 
crase? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 06 –  Sobre os recursos argumentativos 
usados no texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. As aspas da linha 01 são utilizadas para mostrar 
uma opinião corrente da sociedade brasileira. 

II. A pergunta presente nas linhas 01 e 02 é 
somente retórica, destinada exclusivamente ao 
autor do texto. 

III. A expressão trabalho de formiguinha (l.14) é 
retomada no último período do texto, indicando 
que o autor irá ajudar a divulgar os problemas da 
obesidade. 

IV. Na linha 28, a frase entre parênteses expressa 
uma opinião do autor do texto. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e III. 
B) Apenas I e IV. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas I, III e IV. 
E) Apenas II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 07 –  Observe as afirmações abaixo: 
 

I. Caso sociedade (l.08) fosse substituída por 
povo, duas outras palavras precisariam ser 
alteradas. 

II. A retirada da expressão e suas complicações 
(l.22) NÃO acarretaria necessidades de 
quaisquer outras mudanças. 

III. A inserção do pronome nós antes do verbo 
entendi (l.33) acarretaria a necessidade de 
mudança de apenas duas outras palavras. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 08 –  Analise as assertivas a seguir sobre 
a retomada por pronomes de expressões do texto. 
 

I. Essa (l.03) retoma todo o período anterior. 
II. ele (l.14) retoma trabalho de formiguinha (l.14). 
III. que (l.35 – 1ª ocorrência) retoma os ingredientes 

familiares (l.34). 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
Para responder à questão 09, considere a frase a 
seguir, retirada do texto. 
 
Frear a epidemia é responsabilidade de todos 
(escola, governos, indústria), mas um fato não pode 
ser subestimado: a obesidade é construída dentro de 
casa. (l.28-29) 
 
QUESTÃO 09 –  Em relação à colocação de termos e 
orações no período acima, analise as assertivas a 
seguir. 
 

I. O sujeito do verbo é está expresso em uma 
oração subordinada reduzida. 

II. a obesidade é construída dentro de casa é 
classicada como uma oração substantiva 
completiva nominal. 

III. de todos é um adjunto adverbial. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I.  
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 10 –  Observe as seguintes afirmações 
sobre o uso de acento gráfico em palavras retiradas 
do texto: 
 

I. A palavra saúde (l.04) é acentuada em razão da 
regra que determina o uso de acento gráfico em 
ditongos tônicos.  

II. Caso fosse retirado o acento de avós (l.27), a 
palavra sofreria mudança de classe gramatical. 

III. As palavras indústria (l.28) e famílias (l.31) são 
acentuadas em virtude da mesma regra. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 

INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11 – São suportadas como fontes de 
dados para o recurso mala direta do Word 2007: 
 

I. Uma planilha do Microsoft Office Excel. 
II. Catálogo de endereços do Microsoft Outlook. 
III. Um arquivo HTML que tenha uma tabela única. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 12 – A respeito da barra de status no 
Word 2007, pode-se habilitar a visualização do  
 

I. progresso da impressão. 
II. número de páginas. 
III. status da tecla Caps Lock. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
 
QUESTÃO 13 – Duas pastas de trabalho do Excel 
2007 chamadas arq1.xlsx e arq2.xlsx são 
armazenadas em um mesmo diretório do Windows. 
Deseja-se que uma célula de uma das planilhas do 
arq2.xlsx seja igual à célula A1 da planilha Plan1 de 
arq1.xlsx. Para fazer essa operação, qual das 
seguintes fórmulas deverá ser inserida na célula do 
arq2.xlsx?  
 
A) ={arq1.xlsx}Plan1$A1 
B) ={arq1.xlsx}Plan1:A1 
C) ={arq1.xlsx}[Plan1]A1 
D) =[arq1.xlsx]Plan1!A1 
E) =[arq1.xlsx][Plan1]A1 
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Para responder à questão 14, considere a figura abaixo. 
 

 
 
QUESTÃO 14 – Na caixa “Selecionar o objeto procurado” do Word 2007, associe os ícones indicados na figura 
acima pelos números 1, 2, 3 e 4 às suas respectivas funções. 
 
A) 1 – Ir para; 2 – Procurar por edições; 3 – Procurar por comentário; 4 – Localizar. 
B) 1 – Localizar; 2 – Procurar por página; 3 – Procurar por título; 4 – Ir para. 
C) 1 – Ir para; 2 – Procurar por campo; 3 – Procurar por tabela; 4 – Procurar por página. 
D) 1 – Procurar por edições; 2 – Localizar; 3 – Procurar por imagem; 4 – Ir para. 
E) 1 – Procurar por título; 2 – Ir para; 3 – Localizar; 4 – Procurar por campo. 
 
 
QUESTÃO 15 – Sobre o Excel 2007, associe a Coluna 1 à Coluna 2, relacionando as fórmulas às suas 
descrições:  
 
Coluna 1 
 
1. Remove a parte fracionária de um número. 
2. Retorna o resto da divisão de um número por um divisor. 
3. Arredonda o número para baixo até o inteiro mais próximo. 
4. Retorna o valor absoluto de um número. 
5. Arredonda um número para um número especificado de dígitos. 
 
Coluna 2 
 
(  ) MOD 
(  ) ABS 
(  ) TRUNC 
(  ) INT 
(  ) ARRED 

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

A) 1 – 2 – 4 – 5 – 3. 
B) 2 – 4 – 1 – 3 – 5. 
C) 3 – 1 – 4 – 2 – 5. 
D) 5 – 4 – 2 – 1 – 3. 
E) 5 – 2 – 1 – 4 – 3. 
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QUESTÃO 16 – Em relação aos gráficos que podem ser construídos no Excel 2007, associe os tipos de gráfico da 
Coluna 1 aos respectivos exemplos da Coluna 2. 
 
 Coluna 1 
 
1. Colunas 100% Empilhadas 
2. Barras Empilhadas 
3. Barras Agrupadas 
4. Colunas Empilhadas 
5. Barras 100% Empilhadas 
6. Colunas Agrupadas  
 
Coluna 2 
 

 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, da esquerda para a direita é: 
 
A) 5 – 3 – 6. 
B) 1 – 6 – 3. 
C) 2 – 3 – 1. 
D) 3 – 2 – 5. 
E) 6 – 4 – 1. 
 
 
QUESTÃO 17 – Em relação ao Windows 7, avalie as 
assertivas que seguem. 
 

I. No Windows 7, somente dois tipos de conta de 
usuário são suportados: Usuário Administrador e 
Usuário Padrão. 

II. É possível ter mais de um usuário Administrador. 
III. Se há somente uma conta de usuário cadastrado 

no sistema, essa é, necessariamente, de um 
usuário Administrador. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 18 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, 
associando os níveis de permissão do Windows 7 às 
suas respectivas descrições. 
 

Coluna 1 
 

1. Os usuários podem ver o conteúdo de um arquivo 
ou pasta, alterar arquivos e pastas existentes, criar 
novos e executar programas em uma pasta. 

2. Os usuários podem alterar arquivos e pastas 
existentes, mas não podem criar novos. 

3. Os usuários podem ver o conteúdo de arquivos e 
pastas existentes e podem executar programas 
em uma pasta. 

4. Os usuários podem ver o conteúdo de uma pasta 
e abrir arquivos e pastas. 

5. Os usuários podem criar novos arquivos e pastas 
e fazer alterações em arquivos e pastas 
existentes. 

 

Coluna 2 
 

(  ) Controle Total 
(  ) Modificar  
(  ) Leitura e Execução 
(  ) Leitura 
(  ) Gravação 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
C) 5 – 4 – 3 – 1 – 2. 
D) 3 – 4 – 1 – 2 – 5. 
E) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 
 
QUESTÃO 19 – Associe a Coluna 1 à Coluna 2, 
relacionando as teclas de atalho do Google Chrome 
às suas respectivas funcionalidades, em sua 
configuração padrão. 
 
Coluna 1 
 
1. Abre a página “Histórico”. 
2. Abre uma nova guia. 
3. Abre a página “Download”. 
4. Abre uma nova janela. 
5. Recarregar página. 
 
Coluna 2 
 
(  ) Ctrl+t 
(  ) Ctrl+r 
(  ) Ctrl+h 
(  ) Ctrl+j 
(  ) Ctrl+n 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 

A) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 
B) 2 – 5 – 4 – 1 – 3. 
C) 4 – 2 – 3 – 1 – 5. 
D) 1 – 2 – 4 – 5 – 3. 
E) 2 – 5 – 1 – 3 – 4. 

QUESTÃO 20 – Sobre o Microsoft Outlook 2007, 
afirma-se: 
 

I. Os perfis de email do Outlook são armazenados 
no registro do Windows e, quando o Outlook é 
iniciado, ele recupera as informações de perfil do 
registro. 

II. É possível usar senhas para proteger os perfis 
de email do Outlook. 

III. É possível alternar de um perfil de email para 
outro enquanto o Outlook é executado. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
QUESTÃO 21 – O Plano Plurianual a ser 
encaminhado pelo Prefeito Municipal à Câmara 
Municipal tem como objetivo: 
 
A) Orientar a elaboração dos orçamentos fiscais, 

da seguridade social  e investimento do Poder 
Público. 

B) Definir as despesas e as receitas que serão 
realizadas no ano seguinte. 

C) Definir o orçamento fiscal referente aos órgãos e 
às entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público. 

D) Dispor sobre as alterações na legislação tributária 
e estabelecer a política de aplicação das agências 
financeiras oficiais de fomento. 

E) Definir as diretrizes, os objetivos e as metas a 
serem seguidas pelo município no período de 
quatro anos. 
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QUESTÃO 22 – Considerando o disposto na Lei 
Orgânica do Município de Santana do Livramento, 
analise as afirmativas abaixo, assinalando V, para 
verdadeiro, e F, para falso. 
 
Quanto aos investimentos que não foram previamente 
inclusos nas leis orçamentárias: 
 
(  ) Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse a 

um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem 
prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que 
autorize a sua inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade. 

(  ) A abertura de crédito extraordinário somente será 
admitida para atender as despesas imprevisíveis e 
urgentes com “salário de pessoal: folha de 
pagamento”. 

(  ) Quando o ato de autorização dos créditos 
especiais e extraordinários for promulgado nos 
últimos quatro meses de um exercício seus saldos 
serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente. 

(  ) Será permitida somente a concessão ou utilização 
dos créditos ilimitados. 

 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – V – F. 
B) F – F – F – F. 
C) V – F – V – V. 
D) V – V – V – V. 
E) V – F – F – V. 
 
 
QUESTÃO 23 – De acordo com a Lei nº 5.066/2006, 
o Fundo de Previdência do Município de Santana do 
Livramento deverá, dentre outros: 
 

I. Atender exclusivamente ao pagamento dos 
benefícios dos atuais servidores públicos 
municipais do Poder Executivo. 

II. Arcar com o pagamento dos benefícios dos 
pensionistas vinculados aos servidores públicos. 

III. Atender ao pagamento dos benefícios de 
previdência funcional dos servidores e 
empregados públicos municipais inativos e dos 
pensionistas. 

 
Quais estão corretas? 

  
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para responder à questão 24, leia o texto abaixo. 
 
“Patrícia dos Santos, Contadora da Prefeitura 
Municipal, foi demitida do cargo em março de 2012 
após perder documento pertencente ao órgão quando 
viajava a trabalho com carro público. Em decisão de 
primeiro grau, o magistrado determinou a 
reintegração da servidora. Ocorre que nesse período 
de afastamento a sua vaga foi ocupada por outro 
servidor, o Túlio Silva.”  
 
QUESTÃO 24 – Considerando o disposto na Lei 
Municipal nº 2.620/90 sobre a Reintegração, é correto 
afirmar que: 
 
A) Patrícia Santos será reintegrada no cargo 

anteriormente ocupado, porém, não obterá o 
ressarcimento das vantagens. 

B) Reintegrada Patrícia Santos e inexistindo vaga, 
Túlio Silva será reconduzido ao cargo de origem 
sem direito à indenização, aproveitado em outro 
cargo ou posto em disponibilidade. 

C) Inexistindo vaga para o cargo de origem, Túlio 
Silva permanecerá no cargo ocupado e Patrícia 
Santos será aproveitada em outro cargo ou posta 
em disponibilidade. 

D) Será tornada sem efeito a reintegração e cassada 
a disponibilidade, se Patrícia Santos não assumir 
as atividades imediatamente, salvo doença 
comprovada por inspeção médica. 

E) A situação de reintegração da servidora não afeta 
a posição atual do servidor Túlio Silva, 
independente da existência de vaga para o cargo. 

 
 
QUESTÃO 25 – De acordo com a Lei Municipal         
nº 2.620/90, quanto à substituição, dar-se-á de titular 
de cargo isolado de provimento efetivo, de cargo em 
comissão ou de função gratificada. Em relação a essa 
prática, analise as afirmativas a seguir. 
 

I. Ao substituto fará jus o vencimento do cargo em 
comissão, se a substituição ocorrer por prazo 
superior a 30 (trinta) dias consecutivos. 

II. O servidor que substituir titular de Função 
Gratificada (FG) fará jus ao valor correspondente 
da FG, a partir do primeiro dia de substituição. 

III. Deverá ser organizada e publicada 
obrigatoriamente no mês de janeiro a relação de 
substitutos para o ano todo; substituições não 
previstas nesta relação não serão autorizadas. 

 
Quais estão corretas? 

  
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 26 – De acordo com a Lei Municipal         
nº 2.620/90 em relação ao Abono Familiar, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
A) O pagamento do abono familiar será devido, 

também, por filho até 24 (vinte e quatro) anos de 
idade que esteja frequentando curso de segundo 
grau ou 3º grau (superior), desde que não exerça 
atividade remunerada. 

B) Quando ambos os cônjuges forem servidores do 
município, assistirá somente a um, 
separadamente, o direito à percepção do abono 
familiar com relação aos respectivos filhos ou 
equiparados. 

C) Por beneficiário inválido, o abono será pago pelo 
triplo. 

D) O pagamento do abono familiar é condicionado à 
apresentação anual de atestado de vacinação 
obrigatória do filho ou equiparado. 

E) É assegurado o pagamento do abono familiar 
durante o período em que, por penalidade, o 
servidor deixar de perceber remuneração. 

 
 
QUESTÃO 27 – Considere o disposto na Lei 
Municipal nº 2.620/90 em relação à Licença Gestante, 
Adotante e Paternidade e analise as afirmativas 
abaixo. 
 

I. Será concedida, mediante laudo médico, licença 
à servidora gestante, por cento e oitenta dias 
consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 

II. No caso de aborto não criminoso, atestado por 
médico oficial, a servidora terá direito a trinta 
dias de repouso remunerado. 

III. A servidora que adotar criança de até doze anos 
de idade, incompletos, serão concedidos cento e 
vinte dias de licença remunerada para 
ajustamento do adotado ao novo lar. 

IV. A licença paternidade será de cinco dias a contar 
da data do nascimento do filho, sem prejuízo da 
remuneração. 

 
Quais estão corretas? 

  
A) Apenas I. 
B) Apenas IV. 
C) Apenas II e IV. 
D) Apenas I, II e III. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 – Considerando o disposto na Lei      
nº 8.666/93, analise as afirmativas abaixo, 
assinalando V, para verdadeiro, e F, para falso. 
 
As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando: 
 
(  ) Houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 

(  ) Existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 
unitários. 

(  ) Houver previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de 
acordo com o respectivo cronograma. 

(  ) O produto dela esperado estiver contemplado nas 
metas estabelecidas no Plano Plurianual, se for o 
caso. 

 
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – V – F. 
B) F – F – F – F. 
C) V – F – V – V. 
D) V – V – V – V. 
E) V – F – F – V. 
 
 
QUESTÃO 29 – Respeitando o constante na Lei       
nº 8.666/1993, quanto à participação em licitação, 
analise as alternativas abaixo e marque a 
INCORRETA. 
 
A) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 

licitação ou da execução de obra ou serviço e do 
fornecimento de bens a eles necessários o autor 
do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica. 

B) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 
licitação, empresa responsável pela elaboração do 
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado. 

C) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da 
licitação  Servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação. 

D) É permitida a participação do autor do projeto ou 
da empresa na licitação de obra ou serviço, ou na 
execução na qualidade de consultor ou técnico, 
nas funções de fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento, exclusivamente a serviço da 
Administração interessada. 

E) Poderá participar da licitação, empresa 
responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo, desde que em forma de consórcio. 
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QUESTÃO 30 – No processo licitatório, quanto à 
qualificação econômico-financeira, pode-se exigir, 
dentre outros: 
 

I. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social. 

II. A relação dos compromissos assumidos pelo 
licitante que importem diminuição da capacidade 
operativa ou absorção de disponibilidade 
financeira, calculada esta em função do 
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade 
de rotação. 

III. Capital mínimo de até 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, 
admitida a atualização para esta data através de 
índices oficiais. 

 
Quais estão corretas? 

  
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III 
D) Apenas I e III. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prova_V1_25/7/201310:27:22 

Execução: Fundatec   
PROCURADOR 

11 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 31 – No Direito Administrativo, o tema dos 
serviços públicos é de especial relevância. 
Considerando a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro, indique a alternativa correta sobre a 
classificação dos serviços públicos: 
 
A) Os serviços públicos impróprios são aqueles que, 

atendendo a necessidades coletivas, o Estado 
assume como seus e os executa diretamente (por 
meio de seus agentes) ou indiretamente (por meio 
de concessionários ou permissionários). 

B) Os serviços uti singuli são prestados à 
coletividade, mas usufruídos apenas indiretamente 
pelos indivíduos. 

C) O serviço público comercial ou industrial é o que 
atende a necessidades coletivas em que a 
atuação do Estado é essencial, mas que convivem 
com a iniciativa privada, tal como ocorre com os 
serviços de saúde, educação, previdência, cultura 
e meio ambiente. 

D) Há serviços públicos que podem ser executados 
pelo Estado ou pelo particular, neste último caso 
mediante autorização do Poder Público. 

E) Somente pode ser considerado como serviço 
público aquele que for executado diretamente pelo 
Estado, por meio de sua administração direta ou 
indireta. 

 

 
QUESTÃO 32 – Indique a alternativa correta sobre as 
entidades que compõem a administração pública 
indireta: 
 
A) A administração pública indireta é composta 

apenas por pessoas jurídicas de direito privado. 
B) A administração pública indireta é composta 

apenas por pessoas jurídicas de direito público. 
C) São características das autarquias a criação por 

lei, a personalidade jurídica de direito privado e a 
capacidade de autoadministração. 

D) Nas autarquias, o controle administrativo ou tutela 
é indispensável para assegurar que a estas não se 
desviem de seus fins. 

E) As empresas públicas são pessoas jurídicas de 
direito público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 – Considerando as espécies de 
nacionalidades e critérios para a sua aquisição, de 
acordo com a doutrina de Pedro Lenza (Direito 
Constitucional Esquematizado), é INCORRETO 
afirmar que: 
 
A) A nacionalidade primária é imposta, de maneira 

unilateral, independentemente da vontade do 
indivíduo, pelo Estado, no momento do 
nascimento. 

B) A nacionalidade secundária é aquela que se 
adquire por vontade própria, depois do 
nascimento, normalmente pela naturalização. 

C) No critério do ius sanguinis, o que interessa para a 
aquisição da nacionalidade é a filiação, a 
ascendência, pouco importando o local onde o 
indivíduo nasceu. 

D) No critério do ius solis, o que importa para a 
aquisição da nacionalidade é o local do 
nascimento. 

E) O Brasil adota como regra geral o sistema do ius 
sanguinis.  

 

 
QUESTÃO 34 – Considerando a doutrina de Hugo de 
Brito Machado, indique a alternativa INCORRETA 
sobre crédito tributário. 
 
A) O crédito tributário e a obrigação tributária são 

figuras distintas, mas o crédito decorre da 
obrigação e tem a mesma natureza desta. 

B) A constituição do crédito tributário é de 
competência privativa da autoridade 
administrativa. 

C) A atividade de lançamento é discricionária, ficando 
a cargo da autoridade tributária a verificação da 
conveniência de sua realização.  

D) O lançamento de ofício é realizado considerando 
as declarações fornecidas pelo contribuinte ou por 
terceiro. 

E) Os lançamentos em geral podem ser objeto de 
revisão, desde que constatado o erro em sua 
feitura e não esteja ainda extinto pela decadência 
o direito de lançar. 

 

 
QUESTÃO 35 – Considerando as regras do processo 
do trabalho, o recurso de agravo de petição é 
adequado para atacar sentença proferida em 
 
A) embargos de terceiros ofertados em processo de 

execução trabalhista. 
B) mandado de segurança interposto contra ato do 

juiz do trabalho. 
C) julgamento de dissídio individual. 
D) julgamento de dissídio coletivo. 
E) inquérito para apuração de falta grave. 
 
 
 
 
 
 
 



Prova_V1_25/7/201310:27:22 

Execução: Fundatec   
PROCURADOR 

12 

QUESTÃO 36 – Considere a hipótese de o Município 
estar realizando a construção de determinado 
loteamento para ser utilizado por famílias de baixa 
renda, previamente cadastradas no órgão municipal 
competente, e que está na fase de finalização.  Se 
houver ameaça de invasão do referido loteamento, 
qual ação o procurador do Município deverá ajuizar? 
 
A) Ação de reintegração de posse. 
B) Ação de manutenção de posse. 
C) Ação de interdito proibitório. 
D) Ação reivindicatória. 
E) Ação de imissão de posse. 
 

 
QUESTÃO 37 – O Código Civil, ao tratar do contrato 
de empreitada, em seu artigo 618, estabelece que 
“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 
construções consideráveis, o empreiteiro de materiais 
e execução responderá, durante o prazo irredutível de 
cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, 
assim em razão dos materiais, com do solo.” 
Entretanto, o direito assegurado neste artigo decairá 
se o dono da obra não propuser a ação contra o 
empreiteiro 
 
A) nos 90 dias seguintes ao aparecimento do vício. 
B) nos 180 dias seguintes ao aparecimento do vício. 
C) no ano seguinte ao aparecimento do vício. 
D) nos dois anos seguintes ao aparecimento do vício. 
E) nos três anos seguintes ao aparecimento do vício. 
 

 
QUESTÃO 38 – Sobre a atuação da Fazenda Pública 
em juízo, é correto afirmar que terá prazo em 
 
A) dobro para contestar e recorrer. 
B) quádruplo para contestar e recorrer. 
C) dobro para contestar e em quádruplo para 

recorrer. 
D) quádruplo para contestar e em dobro para 

recorrer. 
E) dobro para falar nos autos.  
 

 
QUESTÃO 39 – Considerando o regramento do 
Código de Processo Civil sobre a ação de usucapião 
de bens imóveis, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O Ministério Público será intimado apenas nos 

casos em que houver interesse público ou de 
incapazes. 

B) O Município será intimado por meio de seu 
representante, para que manifeste interesse na 
causa. 

C) A petição inicial será acompanhada de planta do 
imóvel. 

D) Serão citados os confinantes. 
E) A sentença que julgar procedente a ação será 

transcrita, mediante mandado, no registro de 
imóveis, satisfeitas as obrigações fiscais. 

QUESTÃO 40 – Considerando a legislação pertinente 
ao Mandado de Segurança, indique a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) A autoridade coatora terá legitimidade para 

recorrer da sentença. 
B) Não cabe condenação em honorários 

advocatícios. 
C) Da sentença, denegando ou concedendo a 

segurança cabe apelação. 
D) Não cabe a interposição de embargos infringentes, 

ainda que o acórdão apresente decisão não 
unânime e reforme sentença de mérito. 

E) Da decisão do relator que conceder ou denegar a 
medida liminar em mandado de segurança 
originário de tribunal caberá agravo de 
instrumento. 

 
 




