
 
 

AGILIZA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  

CONCURSO PÚBLICO 

 

 Cargo: TÉCNICO LEGISLATIVO 
 

Duração da Prova: 3 horas 
 

INSTRUÇÕES: 

Leia atentamente as instruções:  

01 - Manuseie o caderno de provas somente após 

receber autorização. 

02 - Para fazer a Prova, você utilizará: 

 a)  o caderno de questões; 

 b)  um cartão-resposta; 

 c)  caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03 - Ao receber autorização, verifique se no ca-

derno constam todas as questões e se há fa-

lhas ou imperfeições gráficas que lhe causem 

dúvida. Se houver, reclame imediatamente. 

04 - O caderno de provas consta de 40 questões, 

sendo: 

 a)  de 01 a 20 - Português; 

 b)  de 21 a 40 – Conhecimento Específico. 

 

05 - Ao receber o cartão-resposta, verifique se o 

seu nome e seu número estão corretos e se 

há marcações indevidas no campo destinado 

às respostas. Se houver, reclame imediata-

mente. 

06 - As questões contêm 5 (cinco)  alternativas, 

identificadas pelas letras A, B, C, D e E. 

07 - Ao terminar a prova, entregue ao Fiscal o seu 

Cartão-Resposta, devidamente assinado e 

preenchido, junto com o caderno de provas. 

Transcreva para o cartão-resposta a alterna-

tiva correta. 

Há somente uma alternativa correta para ca-

da questão. 

Exemplo: Se a alternativa correta de uma de-

terminada questão for C, você deverá preencher 

totalmente o quadrinho correspondente, com ca-

neta esferográfica azul ou preta, conforme modelo 

abaixo: 

 
   

 A  
   

 B  
   

 C  
   

 D  
   

 E  
   

 

08 - Não rasure o cartão-resposta. 

09 - Procure responder todas as questões. 

10 - Durante a prova, não se admite que o can-

didato se comunique com outros candidatos, 

efetue empréstimos, use meios ilícitos ou 

pratique atos contra as normas ou a discipli-

na. A fraude, a indisciplina e o desrespeito 

aos fiscais encarregados dos trabalhos são 

faltas que eliminam o candidato. 

 

Anote suas respostas no quadro abaixo e recorte-o na alinha pontilhada. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

R E S P O S T A S 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 

 





 

PROVA DE PORTUGUÊS 

 
 
LEIA, COM ATENÇÃO, O TEXTO ABAIXO, PARA RESPONDER AS QUESTÕES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA. 

 
 

EU CONHECI PROFETA GENTILEZA 
 

Tem coisas que marcam a vida da gente... 
Tem coisas que denunciam a nossa idade ... 
Tem fatos que são inesquecíveis... 
Tem pessoas que são incríveis.... 
Niterói, dezembro de 1961. Meu avô saiu com meus dois primos para ir ao circo e 

eu, muito pequena, fiquei na casa da vovó aos prantos por não ter ido ao circo. 
Nessa época só os abastados possuiam telefone fixo, não havia celular, smart-

phone, google, e as notícias demoravam a chegar, as pessoas não eram localizadas de 
forma rápida nem fácil. 

Um barulho ensurdecedor de sirenes, muitas sirenes de bombeiros, ambulâncias, 
uma boataria, um alarme de incêndio no circo, famílias em pânico, dentre elas, a minha! 

Foi a maior tragédia circense do mundo, no Gran Circus Norte-Americano!  Mais 
de 500 pessoas, a maioria crianças, morreram nesse incêndio. Hospitais lotados, pessoas 
buscando informações. 

Meu avô e meus primos mudaram o rumo, desistiram do circo e vieram pro Rio, 
passear na Quinta da Boa Vista, pela Providência Divina! Mas isso só soubemos à noite, 
com extremo alívio! 

Um empresário dos transportes, de nome José Datrino, pegou um de seus cami-
nhões e foi para o local do incêndio e se transformou num consolador voluntário, confor-
tando as famílias das vítimas da tragédia com suas palavras de bondade.Plantou flores, 
formou jardins, cultivou hortas sobre as cinzas do Circo, em Niterói. 

 Nesse local, que antes era motivo de alegria e se transformou em motivo de mui-
ta tristeza,  ele passou a habitar e lá viveu de forma singela por 4 anos, tendo abandonado 
o mundo material para viver num mundo espiritual!  Ele incutiu nas pessoas o real sentido 
das palavras agradecido e gentileza e, por isso, passou a ser chamado José Agradecido, 
o Profeta Gentileza! 

Todo cidadão niteroiense se admirava com sua postura, com sua vestimenta, 
com suas palavras, com sua determinação e dedicação. Ele percorria ruas e praças e pas-
sou a fazer a travessia das Barcas Rio-Niterói, levando palavras de amor, bondade e res-
peito pelo próximo e pela natureza a todos que cruzassem seu caminho. No Rio, era visto 
na Estação das Barcas, na Central do Brasil e na Rodoviária, locais de grande concentra-
ção pública. 

Confesso que, quando adolescente, sempre que  vinha estudar no Rio, olhava 
para ele pensando se era louco, se tinha consciência da essência de suas palavras, se teria 
sido preparado, estudado... Jamais imaginaria que aquele personagem das páginas niteroi-
enses iria se tornar uma celebridade nacional e internacional, um marco na arte de rua, ar-
tigos de jornais, revistas, teses de mestrado, tema de samba-enredo de escola de samba 
no carnaval, nome de ONG, música de Marisa Monte, etc. Aquele homem da minha infân-
cia, de túnica branca, cabelos e barba longos, tão alvos quanto a pureza de sua alma, dei-
xou o seu legado.  

Em 56 pilastras, na entrada da cidade do Rio de Janeiro, no Viaduto do Gasôme-
tro, o Profeta eternizou sua mensagem de amor, respeito e crítica social. 

Gentileza faleceu em 1996 mas sua palavra e obra ficarão para sempre.  



 
(Texto escrito por Sandra Portugal, extraído e adaptado para esta prova,  do si-
te:http;//projetandopessoas.blogspot.com/2010/08) 
 
 

Questão 01 
Após a leitura, pode-se afirmar que se trata de um texto: 
a) narrativo, 
b) poético, 
c) romântico, 
d) argumentativo, 
e) publicitário. 

 
Questão 02 
Dadas as frases: 
I - O tema central do texto é  a maior tragédia ocorrida em um circo na cidade do Rio de janeiro 
II - Jose Datrino era uma pessoa, que demonstrava estar preocupado com a cidadania e a fraternidade. 
III - O Profeta Gentileza pode ser considerado como um filósofo popular pela forma como transmitia 
suas mensagens.  
 

Pode-se afirmar que: 
a) somente I e II estão corretas 
b) somente  II está correta 
c) somente I  está correta 
d) somente II e III estão corretas. 
e) todas estão corretas 

 
Questão 03 
Assinale a única alternativa que não expressa a idéia da autora a respeito de quem foi o Profeta Gen-
tileza.  
a ) uma pessoa que, pelas suas ações, alcançou grande notoriedade. 
b)  uma pessoa que demonstrava um comportamento atípico para os padrões da sociedade. 
c) um empresário que enlouqueceu e se transformou em um andarilho  que fazia pregações nas ruas 

do Rio de Janeiro. 
d) Um personagem andarilho que espalhava por onde andava mensagens de valorização das pessoas e 

do meio ambiente. 
e) Um cidadão que renunciou ao conforto de sua vida para pregar soluções de melhoria das relações 

entre as pessoas.  
 
Questão 04 
Uma das alternativas abaixo não traduz o significado da palavra “gentileza”: 
a) amabilidade 
b) afabilidade 
c) delicadeza 
d) cortesia 
e) avareza 



Questão 05 
Preencha os parênteses com V se a  afirmação estiver correta e com  F,  se estiver errada. A seguir, 
assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses, de cima para baixo. 
(   ) O Profeta  Gentileza foi uma personalidade urbana carioca que enfatizava    em suas mensagens a 

necessidade da cordialidade. 
(   ) O Profeta Gentileza disseminava a existência de um sentimento que  predispõe alguém a desejar 

o bem de outrem. 
(   ) Por ser um andarilho, Gentileza chegou a ser visto como um louco e nunca foi lembrado por seto-

res da imprensa e das artes. 
   
a) V / F / V;     
b) V / V / F;     
c) F / F / V;     
d) F / V / F;    
e) F / V / V 

Questão 06 
O verbo inicial dos quatro primeiros parágrafos desse texto podem ser, corretamente, substituídos 
por: 
a) hão 
b) faz 
c) é 
d) há 
e) existe 
 
Questão 07 
“Nessa época só os abastados possuíam telefone fixo,........................ não eram localizadas de forma 

rápida nem fácil” 

Os acentos gráficos nos vocábulos sublinhados desse período justificam-se por serem, pela ordem: 
a) proparoxítono /monossílabo tônico / proparoxítono / monossílabo tônico; 
b) paroxítono / monossílabo tônico / proparoxítono / paroxítono; 
c) proparoxítono / monossílabo tônico / proparoxítono / paroxítono; 
d) proparoxítono / monossílabo átono / proparoxítono / paroxítono. 
e) paroxítono / paroxítono / paroxítono / proparoxítono. 
 
Questão 08 
“...os abastados possuíam telefone fixo,...” 
Como a palavra sublinhada desse período, escrevem-se e pronunciam-se os vocábulos da alternativa: 
a) tó__ico / e__ílio; 
b) se__o / e__ame; 
c) au__ílio / e__tensão; 
d) pró__imo / ê__odo; 
e) láte__ / lé__ico 
 
Questão 09 
“coisas, idade, são” – palavras extraídas dos primeiros parágrafos do texto. Nelas ocorrem, pela or-
dem, os seguintes encontros vocálicos: 
a) ditongo / hiato / ditongo; 
b) ditongo nasal / ditongo oral / ditongo nasal; 
c) tritongo / hiato / ditongo; 
d  tritongo / hiato/ditongo oral; 
e) ditongo / hiato / tritongo. 
 



Questão 10 
“barulho ensurdecedor, tragédia circense” 
As palavras sublinhadas supra classificam-se, morfologicamente, como: 
a) advérbio; 
b) adjetivo; 
c) pronome; 
d) substantivo; 
e) conjunção. 

 
Questão 11 
“Um empresário dos transportes, de nome José Datrino, pegou um de seus caminhões  e foi para o 
local do incêndio ....” 

A expressão sublinhada desse período encontra-se entre vírgulas porque tem a função de: 
a) oração predicativa; 
b) vocativo; 
c) aposto; 
d) oração adjetiva explicativa; 
e) oração adverbial. 
 
Questão 12 
“Todo cidadão niteroiense se admirava com sua postura,...” 
A palavra sublinhada é um adjetivo pátrio, ou seja, designa o lugar de origem de alguém ou de algo.   
 
Assinale a alternativa que contém o nome correto das cidades e ou dos países, correspondentes aos 
seguintes adjetivos pátrios, nessa ordem: florentino; moscovita; londrino, portenho. 
 
a) Cartago / Moscou / Londrina / Portugal 
b) Florença / Moscou / Londres / Buenos Aires 
c) Finlândia / Madri / Londrina / Buenos Aires 
d) Florença / Madri / Londres / Portugal 
e) Argélia / Marajó / Líbano / Buenos Aires 
 
Questão 13 
“No Rio, era visto na Estação das Barcas, na Central do Brasil e na Rodoviária....” 
Nesse período, os elementos separados por vírgula classificam-se, morfologicamente, como 

______________ e, sintaticamente, como ___________________. 
 
Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente e, pela ordem, os espa-
ços em branco desse período. 
a) adjetivo / adjunto adnominal 
b) adjetivo / sujeito 
c) advérbio / adjunto adnominal 
d) advérbio de lugar / adjunto adverbial de lugar 
e)   advérbio de lugar / objeto indireto 
 
Questão 14 
“Jamais imaginaria que aquele personagem das páginas niteroienses iria se tornar uma celebridade 
nacional e internacional, ...” 

 

Os verbos sublinhados desse período estão flexionados no: 
a) futuro do pretérito; 
b) futuro do presente; 
c) futuro do subjuntivo; 



d) pretérito imperfeito do subjuntivo; 
e) pretérito imperfeito do indicativo 
 
Questão 15 
“O Profeta eternizou sua mensagem de amor, respeito e crítica social” 
A palavra sublinhada significa: 
a) moralizou; 
b) imortalizou; 
c) sindicalizou; 
d) profetizou; 
e) modernizou 
 
Questão 16 
“...tão alvas quanto a pureza de sua alma...”(penúltimo parágrafo do texto) 
Nesta expressão o adjetivo sublinhado está no grau comparativo de igualdade, caracterizado pelos 
elementos tão e quanto.  Flexionando-se o mesmo adjetivo no grau superlativo absoluto sintético, 
ter-se-á a seguinte forma correta: 
a) muito alvas 
b) mais alvas 
c) alvíssimas 
d) alvérrimas 
e) as mais alvas 
 
Questão 17 
Como os vocábulos consciência e essência (parágrafo 13 do texto), escrevem-se, pela ordem, com sc 
e ss, as palavras da alternativa: 
a) ace___ível / acre___imo 
b) fa___inar / obse___ão 
c) anoite___er / preten___ão 
d) vi__issitude / propen__ão 
e) né___io / mi___anga 
 
Questão 18 
O Pronome de Tratamento que deve ser utilizado em correspondência oficial, para se dirigir a: Prefei-
to, Deputado, Senador e a Presidente de Câmara Municipal  é: 
a) V. A. 
b) V. Sª. 
c) V. M. 
d) V. Exª. 
e) V. S. 
 
Questão 19 
O Vocativo, expressão que antecede o corpo de uma correspondência, para um Deputado, é: 
a) Senhor 
b) Ilustríssimo Senhor 
c) Sr. 
d) Excelência Reverendíssima 
e) Senhor Deputado 
 
Questão 20 
Assinale a alternativa correta sob o aspecto gramatical 
a) Informamos à V.Sª. que o curso de Redação Oficial foi prorrogado para junho deste ano. 



b) Contamos com a vossa participação na palestra de abertura do Primeiro Seminário Municipal de 
Recursos Humanos. 
c) Solicitamos a V.Sª. a indicação de 1(um) servidor para compor a Comissão de Concurso a ser rea-
lizado em outubro deste ano. 
d) Comunicamos que o expediente desta Secretaria será das 7hs as 17:00Hs. 
e) Informamos a esse Departamento que os processos deverão ser encaminhados até as 16hs e 30min. 
 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão 21 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a alternativa correta: 
( ) É obrigatório ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano 
diretor; exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento; 

( ) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, facultativo para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Aprovado 
por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

( ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro;  
( ) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor;  

 
a) F; F; F; V; 
b) V; F; V; V; 
c) F; F; V; V; 
d) V; F; V; F; 
e) F; V; F; F;  
 
Questão 22 
De acordo com a Constituição da República/1988, assinale a alternativa incorreta: 
 
a) Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o gasto com mais de se-
tenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vere-
adores.  

b) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de contas dos 
Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.  

c) O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal e 
do Tribunal de Contas do Estado.  

d) Para a Composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: 9 (nove) Verea-
dores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes e 55 (cinquenta e cinco) Vereadores 
nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes.  

e) Os Municípios reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os prin-
cípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual.  



 
Questão 23 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul (Lei Complementar n. 
041/2007), constitui formas de provimento de cargo público, exceto:  
 
a) promoção 
b) posse 
c) readaptação 
d) aproveitamento 
e) reversão 
 
Questão 24 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a alternativa correta: 
( ) O servidor público poderá ser readaptado, apenas a pedido, em função mais compatível, por mo-
tivo de saúde ou incapacidade física, mediante provimento em outra função de atribuições afins, 
respeitada a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de vencimento.  

( ) O aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade à atividade. O aproveitamento do 
servidor em disponibilidade deverá processar-se em cargo de natureza diversa e vencimento com-
patíveis com os do anteriormente ocupado.  

( ) O estágio probatório é o período de efetivo exercício do cargo e função, a contar da data de início 
deste, durante o qual são apurados os requisitos necessários a confirmação do servidor no serviço 
público municipal. O servidor poderá ser exonerado durante o estágio probatório, se comprovado 
através da avaliação periódica, da qual lhe será dado ciência obrigatoriamente, que obteve avalia-
ção insatisfatória em duas avaliações semestrais consecutivas.  

( ) Dar-se-á vacância do cargo público na data do fato ou da publicação do ato que implique em de-
sinvestidura e decorrerá de: falecimento, aposentadoria, demissão, recondução, disponibilidade. 

 
a) F; F; F; V; 
b) V; F; V; V; 
c) F; F; V; V; 
d) F; F; V; F; 
e) F; V; F; F;  
 
Questão 25 
De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Chapadão do Sul/MS (Resolução Revi-
sional n. 111/08), assinale a alternativa correta: 
 
a) É atribuição do 2º Secretário interromper o orador que se desviar da questão, falar sobre o vencido 
ou, em qualquer momento, incorrer nas infrações previstas no regimento interno da Câmara, adver-
tindo-o em caso de insistência, retirar-lhe a palavra.  

b) Compete ao 1º Secretário, dentre outras funções: os serviços administrativos da Câmara; decidir, 
em primeira instância, recursos contra atos da diretoria Geral da Câmara e constatar a presença dos 
Vereadores, ao abrir-se a sessão, confrontando-a com o Livro de Presença.  

c) O Presidente da Câmara não poderá delegar ao Vice-Presidente competência que lhe seja própria. 
d) Ao 2º Vice-Presidente compete redigir e transcrever a ata das sessões secretas.  
e) O 1º Vice-Presidente apresentará ao plenário até o dia dez de cada mês, o balancete relativo aos 
recursos recebidos e as despesas do mês anterior. 



 
Questão 26 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a alternativa correta: 
( ) Para vender bens de uso comum ou de uso especial, é necessário transformá-los em dominicais, 
por meio da chamada desafetação ou desconsagração.  

( ) Quanto à forma de uso dos bens públicos estes são classificados em uso comum (é o uso por toda 
a coletividade, sem necessidade de autorização estatal), uso especial (submetido a regras específi-
cas e consentimento estatal), uso compartilhado (quando pessoas públicas ou privadas precisam 
usar espaços de pessoas diversas) e uso privativo (realizado por pessoas determinadas mediante 
instrumento jurídico específico).  

( ) O mercado municipal e o cemitério púbico são considerados bens públicos dominiais, enquanto 
as terras devolutas e os terrenos da marinha são considerados bens públicos de uso especial.  

( ) Os bens públicos não admitem locação ou arrendamento.  
 
a) V; F; F; F; 
b) V; V; F; F; 
c) F; F; V; V; 
d) F; F; V; F; 
e) V; V; V; V; 
 
Questão 27 
Com base na Lei Orçamentária (Lei n. 4.320/64), assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a 
alternativa correta: 
( ) A Lei de Orçamentos (Lei n. 4320/64) compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do 
governo e da administração centralizada, ou que por intermédio deles se devam realizar. Todas as 
receitas e despesas constarão da referida Lei, pelos seus totais, vedadas quais quer deduções.  

( ) Constituem receitas correntes: tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, 
de serviços e transferências correntes; e receitas de capital: operações de crédito, alienação de 
bens, amortização de empréstimos e transferências de capital.  

( ) As dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de 
imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas espe-
ciais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou 
aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro denomina-se 
Despesas de Custeio.  

( ) As dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou 
privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, consti-
tuindo essas transferências auxílios ou contribuições; segundo derivem diretamente da Lei de Or-
çamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida públi-
ca denomina-se Inversões Financeiras.  

 
a) V; F; F; F; 
b) V; F; V; V; 
c) F; F; V; V; 
d) F; F; V; F; 
e) V; V; F; F;  
 
Questão 28 
Com base na Lei Orgânica do Município de Chapadão do Sul/MS (Emenda Revisional n. 001/2004), 
assinale a alternativa correta: 
 
a) Qualquer alteração territorial do Município só pode ser feita por Lei Federal, garantida a preserva-

ção da continuidade e da unidade histórico-cultural do ambiente e obedecidos os preceitos da Lei 
Estadual, com prévia consultas e mediante plebiscito às populações interessadas. 



b) O numero de Vereadores será fixado pela Câmara Municipal, mediante Decreto Legislativo,  até o 
final da Sessão Legislativa do ano que anteceder às eleições, observados os limites e a proporcio-
nalidade estabelecidos no senso do IBGE. 

c) Compete, privativamente, a Câmara Municipal, segundo a Lei Orgânica: a organização e prestação 
de serviços públicos; ordenamento parcelamento, uso e ocupação do solo urbano; aprovar o Plano 
Diretor e delimitar o perímetro urbano. 

d) A sessão legislativa desenvolve-se no período de 1º de fevereiro a 01 de julho e de 1º de agosto a 
15 de dezembro. 

e) Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas em lei: enviar a câmara 
Municipal o Projeto de Lei Orçamentária até quatro meses antes do encerramento do exercício fi-
nanceiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, sob pena de responsa-
bilidade. 

 
Questão 29 
O Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/2001) possui a sua aplicabilidade: 
 
a) para todas as esferas federativas. 
b) somente para a União. 
c) somente para os Estados. 
d) somente para os Municípios com até de 20 mil habitantes. 
e) somente para os Estados e Distrito Federal. 
 
Questão 30 
Segundo a Constituição/1988 são exemplos de serviço público, exceto: 
 
a) Explorar, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão so-
nora, e de sons e imagens; a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; os 
serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em ar-
ticulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; os portos marítimos, flu-
viais e lacustres 

b) Exploração direta, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado. 
c) Prestar com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde 
da população. 

d) Atuação na área de siderurgia e imposição de multa. 
e) Os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. 
 
Questão 31 
Quanto aos bens públicos, assinale a correta: 
 
a) Os bens públicos estão sujeitos a usucapião. 
b) Os bens públicos classificados como dominicais ou dominiais são bens do Estado que não estão 
afetados a algum uso específico, como por exemplo, carteiras escolares danificadas. 

c) Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são alienáveis, enquanto conservam a 
sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

d) Bens públicos de uso comum são destinados ao uso de todos, porém dependem de ato de autoriza-
ção. 

e) Os bens públicos de uso especial, tais como terrenos ou edifícios, são destinados apenas ao serviço 
ou estabelecimento da administração federal, estadual e municipal, excluindo-se a territorial e as 
autarquias. 

 
Questão 32 
No que tange a responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que: 
 



a) O Estado não responde pelos danos causados por ato do Poder Legislativo no exercício de sua fun-
ção primordial. 

b) A responsabilidade patrimonial do Estado por omissão é objetiva.  
c) Em regra, no Brasil, aplica-se a teoria objetiva quanto a responsabilidade do Estado, contudo, ad-
mite-se duas excludentes: culpa exclusiva da vítima e caso fortuito (ou força maior). 

d) Todas as pessoas jurídicas de direito público respondem sempre por todos os danos causados por 
seus agentes públicos, independentemente de aferição da culpa e da existência de nexo de causali-
dade com o dano. 

e) A responsabilidade objetiva alcança a conduta do funcionário ainda que fora do âmbito de suas 
funções. 

 
Questão 33 
Quanto a Lei Complementar n. 95/1998 que estabelece normas sobre técnicas legislativas, assinale a 
incorreta: 
 
a) Na estruturação da lei, a parte final, compreende as disposições pertinentes às medidas necessárias 
à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a 
cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber.  

b) A epígrafe, gravada em caracteres maiúsculos, propiciará identificação numérica singular à lei e 
será formada pelo título designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano de 
promulgação.  

c) Na parte normativa, compreenderá o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 
matéria regulada.  

d) O preâmbulo indicará o órgão ou instituição competente para a prática do ato e sua base legal.  
e) A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que 
dela se tenha amplo conhecimento. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que esta-
belecem período de vacância far-se-á com a exclusão da data da publicação e a do último dia do 
prazo, entrando em vigor no dia subsequente.  

 
Questão 34 
É correto afirmar, segundo a Lei Complementar n. 95/98: 
 
a) A alteração da lei será feita mediante reprodução parcial em novo texto, quando se tratar de altera-
ção considerável.  

b) É admissível o aproveitamento do número de dispositivo revogado, devendo a lei alterada manter 
essa indicação.  

c) É admissível, na hipótese de alteração das leis, qualquer renumeração, devendo ser utilizado o 
mesmo número do dispositivo imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem al-
fabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos.  

d) É vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão 
do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão 
‘revogado’, ‘vetado’, ‘declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribu-
nal Federal’, ou ‘execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição 
Federal’.  

e) É admissível qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo, na alteração de 
leis.  



 
Questão 35 
É correto afirmar, de acordo com os direitos e deveres do servidor público: 
 
a) As gratificações pessoais são pagas em decorrência da natureza especial da função ou do regime 
especial de trabalho, como as vantagens de nível universitário e o adicional de dedicação exclusi-
va; incorporando-se aos vencimentos e aos proventos desde que atendidas às condições legais.  

b) O adicional por tempo de serviço é a retribuição paga em decorrência das condições anormais que 
o serviço é prestado, por exemplo, insalubridade.  

c) Os adicionais de função correspondem aos acréscimos devidos em razão de situações individuais 
do servidor, como o salário-família.  

d) Os deveres dos servidores públicos abrange, dentre outros, os de assiduidade, pontualidade, discri-
ção, urbanidade, obediência, lealdade, sendo que o seu descumprimento enseja punição discipli-
nar.  

e) É admissível ao servidor público a acumulação remunerada de cargos ou funções públicas, inde-
pendentemente da compatibilidade de horário. 

 
 
Questão 36 
De acordo com a classificação dos serviços públicos é correto afirmar, exceto: 
 
a) Quanto ao objeto, os serviços públicos podem ser administrativos, comerciais ou industriais e soci-
ais. Este último é o que atende às necessidades coletivas em que o Estado é essencial, mesmo con-
vivendo com a iniciativa privada; por exemplo: serviços de saúde, educação, previdência, cultura e 
meio ambiente.  

b) Alguns serviços públicos são exclusivos do poder público, tais como o serviço postal e o correio 
aéreo nacional, os serviços de telecomunicações, os de radiodifusão, navegação aérea, energia elé-
trica e gás canalizado.  

c) Serviços públicos impróprios são aqueles que, atendendo a necessidades coletivas, o Estado assu-
me como seus e os executa por meio de seus agentes ou por meio de concessionários e permissio-
nários. Serviços públicos próprios, são aqueles que embora também atendam à necessidades cole-
tivas e de interesse geral não são executados pelo Estado, e sim por ele autorizado, regulamentado 
e fiscalizado.  

d) Serviços públicos administrativos são os que a Administração Pública executa para atender às suas 
necessidades internas ou preparar outros serviços que serão prestados ao público.  

e) Para atender, direta ou indiretamente, as necessidades coletivas de ordem econômica, a administra-
ção pública executa os chamados serviços públicos comerciais. 

 
Questão 37 
É correto afirmar, quanto aos cargos públicos: 
 
a) Somente é possível a acumulação de cargos públicos se um deles não for remunerador, como nos 
serviços voluntários.  

b) É possível a acumulação remunerada de dois cargos de enfermeiro. 
c) É possível a acumulação remunerada de dois cargos de engenheiro. 
d) A acumulação remunerada só é possível se um dos cargos for emprego público e o outro, função 
pública.  

e) Qualquer que seja o cargo, função ou emprego público nunca é possível a sua acumulação. 



 
Questão 38 
Julgue as afirmativas e marque a alternativa correta: 
I. A responsabilidade objetiva do Estado somente se aplica às pessoas jurídicas de direito público ou 
às pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, não atingindo as entidades 
estatais dotadas de personalidade jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica.  

II. As pessoas jurídicas de direito público estão sujeitas à responsabilidade objetiva, e como tal, é 
desnecessário a demonstração, pelo particular, do nexo de causalidade entre o dano por ele sofrido 
e a ação estatal.  

III. Os atos da Administração pública podem ser revogados quando eivados de vícios ou ilegalidades.  
 
a) II e III estão incorretas; 
b) II está incorreta; 
c) I e II estão corretas; 
d) II e III estão corretas; 
e) Todas estão corretas; 
 
Questão 39 
Sobre o controle da Administração Pública, assinale a incorreta: 
 
a) Cabe a Assembléia Legislativa de cada Estado da Federação exercer o controle financeiro do go-
verno estadual e das prefeituras, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado respectivo.  

b) As normas constitucionais estabelecidas na carta magna para o TCU também são aplicáveis, no 
que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados, e do 
Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, onde houver.  

c) As decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) de que resulte imputação de débito ou multa 
terão eficácia de título executivo.  

d) No exercício de suas funções constitucionais, cabe ao Tribunal de Contas da União julgar as contas 
dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 
direta e indireta, bem como as contas daqueles que provoquem a perda, o extravio ou outra irregu-
laridade que cause prejuízo ao erário público.  

e) A fiscalização do Município será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal com o 
auxílio do Tribunal de Contas do Estado.  

 
Questão 40 
Assinale a correta quanto ao controle externo municipal: 
a) A posse de prefeitos e vice-prefeitos só ocorrerá no dia 31 de janeiro do ano subseqüente ao da 
eleição.  

b) Compete exclusivamente aos municípios legislar sobre trânsito e transporte.  
c) O parecer prévio emitido sobre as contas do Prefeito, só deixará de prevalecer por decisão da maio-
ria absoluta dos membros da Câmara Municipal.  

d) É vedada a criação de tribunais de contas municipais. 
e) Por serem dotados de autonomia, os Municípios podem editar Constituição própria.  
 
 




