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CONCURSO PÚBLICO n.º 001/2011
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: PROCURADOR

CADERNO DE PROVAS
Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este  Caderno  de  Provas  contém  01  (uma)  questão  de  Redação  e  36  (trinta  e  seis)  questões  objetivas,  

numeradas de 01 a 36, sendo:

• 08 (oito) de Língua Portuguesa;

• 08 (oito) de Conhecimentos Gerais; e

• 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas  
e Folha de Redação, únicos documentos válidos para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas, na Folha de Redação ou 
aquelas emanadas pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas, sua Folha de Redação 

e sair da sala após às 14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada; e a Folha de Redação.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas, sua Folha de Redação e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E
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REDAÇÃO

Tomando  como  base  a  frase  abaixo,  de  César  Souza  (www.empreenda.net),  escreva  um  texto  dissertativo 
argumentativo, entre 15 e 20 linhas, sobre a importância de ter objetivos, planos de carreira  e estratégias profissionais 
para realizar sonhos.

“Devagar  não  se  chega  a  lugar  algum e  quem espera  nunca  alcança.  Ou  pode  chegar  tarde  demais,  quando as 

oportunidades viraram a realidade de quem chegou mais rápido do que você.”
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ATENÇÃO:
• utilize o espaço acima para rascunhar seu texto;
• a versão definitiva deverá ser transcrita para a Folha de Redação;
• não faça nenhum tipo de marca, sinal ou assinatura que possa identificá-lo na Folha de Redação.

http://www.empreenda.net/
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Avalie a regência verbal nas seguintes orações:

I. Tive uma surpresa e preferi dizê-la a guardá-la.
II. Não devemos visar apenas o progresso material.
III. Por que ele teima em não assistir às aulas?
IV. Ao vê-lo, esqueci de minha promessa.
V. Os filhos obedeciam-lhes em tudo.

De acordo com a norma padrão culta, quanto à regência verbal, estão corretas as orações:
A) II, IV e V.
B) I, II e IV.
C) I, III e V.
D) III, IV e V.
E) Todas estão corretas.                    

Questão 02
Avalie as crases:

I. Não assisto à filmes pornográficos.
II. Estamos dispostos à trabalhar, à medida que houver reconhecimento.
III. Às vezes, somos surpreendidos por um amor à primeira vista.
IV. Pague suas contas à vista, não a crédito ou a prazo.
V. O ideal é aliarmos a teoria à prática.

Estão totalmente corretas as seguintes orações:
A) I, II e V.
B) I, III e V.
C)  II, III e IV.
D) III, IV e V.
E) II e V.

Questão 03
Analise os pares de orações segundo a concordância:

I. A legião de camuflados desembarcou no Haiti./Os Estados Unidos são o país mais imperialista do mundo.
II. No Paraná, faz verões terríveis./Ali não se viam senão montanhas e cascatas.
III. Enquanto o pessoal não chegava, apareceram o vizinho e uma parenta distante./Os alunos se houveram bem 

durante a sessão acadêmica. 
IV. Nunca houveram problemas disciplinares nesta escola./A maioria dos trabalhadores brasileiros está 

insatisfeita.

Os pares corretos são:
A) II, III e IV.
B) I, III e IV.
C) I, II e III.
D) I e IV.
E) Todos.

Leia o texto da próxima página para resolver as questões n.º 04 a 06
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Lugares-comuns que incomodam

Há duas expressões no futebol que me incomodam. Uma foi criada pelo 
extraordinário Nelson Rodrigues e se refere à "pátria de chuteiras", hoje utilizada quando o 
assunto é seleção. Outra o define como "esporte de macho", sempre que se fala de violência 
em campo. Não gosto da primeira por ter sido desvirtuada e agora dar caráter exagerado de 
patriotismo a um jogo de bola, que deveria funcionar como divertimento e não como defesa 
da soberania nacional. A segunda desagrada por tratar-se de maneira tosca de justificar as 
botinadas de quem não tem recursos técnicos.

Li anteontem uma nota de agência internacional em que Otto Schily, ministro do 
interior da Alemanha, sugeria que os jogadores da seleção cantassem o hino nacional com 
"mais empenho". Em sua avaliação, isso lhes daria mais ânimo antes de confrontos 
importantes.  O dirigente político recordou que, na Euro-2000, sentiu que os alemães iriam 
perder de Portugal pelas reações das duas equipes na execução dos hinos. Os portugueses 
cantaram forte e se deram as mãos, enquanto os germânicos apenas balbuciavam. Resultado: 
3 a 0 para os lusos.

Hino, de qualquer país, é símbolo sagrado, que merece respeito total e que deve ser 
utilizado em ocasiões muito, muito especiais. Mas não precisa, necessariamente, entrar em 
eventos esportivos. Porque, no fundo, pode funcionar como advertência subliminar de que é 
a pátria – e não um troféu, uma medalha - que está em disputa.

Como vejo no esporte função lúdica, imagino como seria lindo e emocionante, por 
exemplo, ver uma "Aquarela do Brasil" ou um "Funiculi, funiculá", quando se enfrentassem 
Brasil e Itália. Jogadores e público entrariam em êxtase. A alegria dominaria as 
arquibancadas.  Por isso, também, não considero desertor um jogador que, por qualquer 
motivo, não queira defender a seleção do seu país.

Sem ditar regras, e muito menos sem a pretensão de dar aula de educação cívica, 
prefiro que a cidadania, muitas vezes com o hino nacional de fundo, seja exercida em outras 
atividades do dia-a-dia. Por exemplo? Na cobrança de transparência das ações de políticos, 
no controle do dinheiro arrecadado pelos impostos, no banimento da vida pública daqueles 
que nos roubam recursos, mas, sobretudo sonhos. Cidadania também é não referendar 
dirigente esportivo "malandro", é não achar que os fins justificam os meios, é não passar os 
outros para trás. E por aí vai.

(Antonio Grecco. O Estado de São Paulo, 26 de agosto de 2005).

Questão 04
Ao intitular seu texto com a expressão “lugares comuns”, o autor quis dizer o mesmo que “argumentos ou ideias já 
muito conhecidas, chavões, clichês”. Foge da concepção de “lugar-comum” a expressão:

A) “pátria de chuteiras”.
B) “esporte de macho”.
C) “ditar regras”.
D) “maneira tosca”.
E) “dirigente malandro”.

Questão 05
Dentre as passagens do texto, abaixo transcritas, a que indica uma opinião do autor, e não fato ocorrido, é:

A) “Li anteontem uma nota na agência internacional...”
B) “Resultado: 3 a 0 para os lusos”.
C) “Uma foi criada pelo extraordinário Nelson Rodrigues...”
D) “Os portugueses se deram as mãos”.
E) “A alegria dominaria as arquibancadas”.
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Questão 06
A coesão textual é obtida pelo uso de vários recursos, dentre eles os apelos aos chamados recursos anafóricos, que 
retomam termos ou expressões anteriormente mencionados. Das alternativas abaixo, todas  presentes no texto de 
Grecco, assinale a opção em que se ausenta termo anafórico.

A) “(...) daqueles que nos roubam recursos (...)”.
B) “(...) no controle do dinheiro arrecadado pelos impostos”.
C) “Em sua avaliação, isso lhes daria mais ânimo”.
D) “Outra o define como 'esporte de macho'”.
E) “Uma foi criada pelo extraordinário Nelson Rodrigues.”

Questão 07
No fragmento de frase: “Os professores têm tido bastante trabalho...”  – a palavra em destaque deve ser flexionada no 
plural na frase:

A) Crianças são ———————— curiosas em relação aos fatos da vida.
B) Certas crianças são ——————— desenvolvidas para discernirem o certo do errado.
C) Os pais conseguem ————————— resultados ao colocarem limites para seus filhos.
D) As origens das distorções não são ———————— conhecidas.
E) Todos conhecemos ——————————— os limites que devem ser impostos.

Questão 08
Na frase, “As expressões de amor estimulam crianças     e     jovens   a se desenvolverem”, substituindo-se corretamente a 
expressão sublinhada por um pronome, resulta:

A) As expressões de amor estimulam-nos a se desenvolverem.
B) As expressões de amor estimulam-os a se desenvolverem.
C) As expressões de amor estimulam-lhes a se desenvolverem.
D) As expressões de amor estimulam eles a desenvolverem-se.
E) As expressões de amor estimulam a eles a se desenvolverem.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 09
Analise as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro  e F para falso,  considerando as ideias defendidas por 
VÁZQUEZ (1997).

(    ) A Ética é o objeto da Moral, isto é, da ciência da Moral, considerando uma esfera do comportamento 
humano.

(    ) Enquanto a Ética pode ser considerada científica, não se pode dizer o mesmo da Moral, mas de um 
conhecimento da Moral que pode ser científico.

(    ) A Moral se refere ao comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem.

(    ) O sujeito do comportamento Moral é o indivíduo concreto, mas, sendo um ser social, o seu modo de 
comportar-se moralmente não pode ter um caráter puramente individual, e sim, social.

(    ) Diferentemente das sociedades, que sucedem a outras, a moral concreta não se sucede, portanto, a Moral é 
absoluta no decorrer do tempo.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) F, V, V, V, F.
B) V, F, V, V, F
C) F, F, V, F, F
D) V, F, V, V, V
E) F, V, F, F, V
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Questão 10
Analise as afirmativas abaixo de acordo com O’Donnell (2006).

I. Só conquistamos respeito quando damos o exemplo.
II. Só respeitamos os outros quando conseguimos respeitar a nós mesmos. 
III. Sem o respeito, nossa capacidade de interação e de comunicação ficam prejudicadas.
IV. O respeito pelo que somos é o espelho do que damos aos outros.

Estão corretas as afirmativas:
A) I e II, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I, II, III e IV.
D) I, II e IV, apenas.
E) III e IV, apenas.

Questão 11
Tomando como referência BELTRÃO (2007), analise os itens a seguir e assinale a alternativa que contém qualidades 
de redação fundamentais à correspondência oficial.

A) Deve haver grande repetição de termos e ideias e até palavras supérfluas, pois isto facilita o entendimento de 
seu conteúdo.

B) A linguagem oficial deve caracterizar-se pelo emprego de palavras ou frases sóbrias, polidas e respeitosas, não  
cabendo o uso de linguagem informal ou vulgar.

C) A linguagem deve conter  tratamento com intimidade para que a transmissão das ideias ocorra de forma sutil.
D) A  correspondência  oficial  deve  conter  palavras  com  elevado  grau  de  dificuldade  de  compreensão, 

dispensando-se a utilização de frases simples, pois isto deixa o texto mais refinado.
E) Qualquer  pessoa,  independente  do  conhecimento  do  assunto,  deve  entender  uma correspondência  oficial, 

portanto não é necessária a preocupação com a sua linguagem.

Questão 12
De acordo com COUTINHO (1994), a importância da comunicação no atendimento é vital para se estabelecer um 
diálogo produtivo e positivo. Sabemos que qualquer manifestação voluntária ou involuntária pode resultar em uma 
resposta. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa incorreta sobre o processo de Comunicação nas organizações.

A) A comunicação formal é determinada pelos meios internos da empresa, tais como: circulares, memorandos, 
cartas e fax. 

B) A comunicação informal nasce e cresce do relacionamento amigável entre os envolvidos.
C) Para facilitar a comunicação devemos evitar códigos impróprios e erros de sintaxe.
D) Os objetivos da comunicação devem ser ininteligíveis, pois um bom atendimento satisfaz as necessidades do  

cliente.
E) O aperfeiçoamento de suas habilidades de comunicação pode ajudar em todas as áreas de sua vida. Aprender 

uma fórmula de comunicação ou frase-chave é uma maneira de se conter quando falar com alguém a respeito  
de questões emocionais que podem sair do controle.

Questão 13
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mariópolis, o servidor público estável só perderá o cargo:

I. em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
II. mediante denúncia de maus tratos a infantes e idosos. 
III. mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
IV. mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla 

defesa.
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Estão corretas as afirmativas:
A) I, III e IV, apenas.
B) II e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
E) II e IV, apenas.

Questão 14
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mariópolis, em seu Capítulo II, que trata dos Servidores Públicos 
Municipais, assinale a alternativa correta.

A) O servidor poderá ser Diretor ou integrar Conselho de empresa fornecedora, ou que realize qualquer tipo de  
contrato com o Município do serviço público.

B) É permitida a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da 
dívida ativa.

C) É vedada,  nos  termos  da  lei,  a  participação  de  funcionários  públicos  na  gerência  de  fundos  e  entidades 
previdenciárias para as quais contribuem.

D) Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições da Constituição Federal.
E) Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em indisponibilidade remunerada, 

não podendo ser aproveitado em outro cargo equivalente.

Questão 15
Quanto ao Orçamento Municipal, conforme definido pela Lei Orgânica do Município de Mariópolis, é permitido:

I. ao Poder Executivo Municipal publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório 
resumido da execução orçamentária.

II. ao Prefeito Municipal enviar mensagem à Câmara para propor modificações nos projetos a que se refere este 
artigo, enquanto não tiver sido iniciada a votação na comissão competente.

III. utilizar, conforme o caso, com prévia e específica autorização legislativa, recursos que, em decorrência de 
veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes.

IV. constituir dotações destinadas ao pagamento de despesas públicas aos órgãos da administração direta e indireta 
para atendimento das necessidades administrativas do Município.

V. vincular receitas de impostos a órgãos, fundo ou despesa, salvo as previstas no plano plurianual e as operações 
de crédito aprovadas por lei municipal, e ainda as vinculações previstas na Constituição Federal referentes à 
educação e à saúde.          

Estão corretas as afirmativas:
A) I, III, IV e V, apenas.
B) II, IV e V, apenas.
C) III e V, apenas.
D) I, II, III e IV, apenas.
E) I e II, apenas.

Questão 16
Consoante o que estabelece a Lei Orgânica do Município de Mariópolis, é correto afirmar que:

A) o Município de Mariópolis é dotado de personalidade jurídica de direito público e goza de autonomia 
independentemente do que assegura a Constituição Federal.

B) o Poder Legislativo é exercido pelo Prefeito.
C) o Poder Executivo é exercido pela Câmara Municipal.
D) o município não poderá criar, organizar e suprimir Distritos Administrativos, independentemente de 

legislação.
E) compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 17
Segundo o Código Tributário Municipal de Mariópolis, qual o prazo que o sujeito passivo terá para impugnar, 
mediante defesa escrita, a exigência fiscal? 

A) Independentemente de prévio depósito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação do 
lançamento, da intimação do Auto de Infração ou do Termo de Apreensão.

B) Dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o prévio depósito do valor exigido.
C) Independentemente de prévio depósito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação do 

lançamento, da intimação do Auto de Infração ou do Termo de Apreensão.
D) Dentro do prazo de 15 (quinze) dias após o prévio depósito do valor exigido.
E) O direito à impugnação da exigência fiscal independe de prazo.

Questão 18
Acerca do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, constante do Código Tributário Municipal 
de Mariópolis, assinale a alternativa correta.

A) Poderá receber isenção do pagamento do IPTU o imóvel que possua valor histórico, artístico e/ou cultural, 
tombado por ato da autoridade.

B) Uma vez concedida a isenção do IPTU esta não mais poderá ser cancelada.
C) Incidirá o IPTU ainda que o proprietário do imóvel seja partido político ou templo de qualquer culto. 
D) Para os efeitos de aplicabilidade do IPTU entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, e desde 

que o imóvel possua todos os seguintes melhoramentos, cumulativamente: meio-fio e calçamento; 
abastecimento de água; sistema de esgotos sanitários e rede de iluminação pública, com posteamento para 
distribuição domiciliar.

E) A inscrição no Cadastro Imobiliário é obrigatória, exceto em se tratando de imóveis imunes ou isentos do 
IPTU.

Questão 19
Qual a ação judicial prevista na Constituição Federal a ser utilizada para assegurar o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais?

A) Mandado de Segurança.
B) Ação Civil Pública.
C) Habeas Data.
D) Habeas Corpus.
E) Mandado de Injunção.

Questão 20
Segundo a Constituição Federal, assinale a alternativa correta em relação às competências do Poder Judiciário.

A) Compete ao Supremo Tribunal Federal receber as reclamações e denúncias relativas aos magistrados e aos 
serviços judiciários. 

B) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o litígio entre o Estado 
estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.

C) Compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, mediante recurso extraordinário, válida lei local contestada 
em face de lei federal.

D) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o mandado de segurança decidido em 
única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

E) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente os crimes contra a ordem econômico-financeira.

Questão 21
Em relação ao que dispõe o Código de Processo Civil Brasileiro assinale a alternativa correta.

A) A desistência da ação só produzirá efeito antes de homologada por sentença.
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B) Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.
C) O prazo para a resposta do réu só começará a correr no primeiro dia útil anterior ao feriado, que para efeitos 

forenses são considerados os sábados, os domingos e os dias declarados por lei.
D) O comparecimento espontâneo do réu não supre a falta de citação.
E) Uma vez feita a citação, com êxito, o processo não poderá ser suspenso ou extinto.

Questão 22
Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 282 e 283 do CPC, ou que 
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, qual será o prazo determinado para 
que o autor a emende ou a complete?

A) 05 (cinco) dias.
B) 10 (dez) dias.
C) 15 (quinze) dias.
D) 20 (vinte) dias.
E) 30 (trinta) dias.

Questão 23
Sobre o constante na Consolidação das Leis do Trabalho assinale a alternativa correta.

A) As alterações na estrutura jurídica da empresa afetarão os direitos adquiridos por seus empregados.
B) A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, exceto para 

os de natureza rural e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada.
C) A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) 

horas diárias, devendo em todos os casos, ser computado o tempo despendido pelo empregado até o local de 
trabalho e para o seu retorno.

D) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 08 (oito) horas consecutivas para descanso.
E) A Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirá, conforme o caso, pela 

jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do 
direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira 
que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

Questão 24
Segundo o artigo 129 da CLT, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo 
da remuneração. Sobre este direito, previsto na CLT, assinale a alternativa correta.

A) Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, 
na proporção de 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas.

B) É possível descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço.
C) Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de doze meses de vigência do contrato de 

trabalho, o empregado terá direito a férias, na proporção doze dias, para a duração do trabalho semanal 
superior a cinco horas, até dez horas.

D) O empregado contratado sob o regime de tempo parcial que tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo do 
período aquisitivo terá o seu período de férias reduzido a um terço.

E) Terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo permanecer em gozo de licença, com 
percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias.

Questão 25
Sobre a Lei n.º 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança assinale a alternativa correta.

A) Cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas 
públicas.

B) Poderá ser concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários.
C) Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão pelo período de 30 (trinta) dias.
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D) O ingresso de litisconsorte ativo será admitido somente após o despacho da petição inicial.
E) Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Questão 26
Segundo este princípio “é vedado à autoridade administrativa deixar de tomar providências ou retardar providências 
que são relevantes ao atendimento do interesse público, em virtude de qualquer outro motivo”. A qual princípio do 
direito administrativo a autora Odete Medauar (in Direito Administrativo Moderno. 15 ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011) está se referindo?

A) Princípio da indisponibilidade do interesse público.
B) Princípio da proporcionalidade.
C) Princípio da eficiência.
D) Princípio da legalidade.
E) Princípio da continuidade.

 

Questão 27
Considerando o que dispõe a Lei n.º 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública, assinale o tipo de licitação a ser aplicado nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso.

A) Melhor preço.
B) Melhor técnica.
C) Técnica e preço.
D) Maior lance ou oferta.
E) Melhor desconto.

Questão 28
Em relação à duração dos contratos regidos pela Lei n.º 8.666/1993, assinale a alternativa correta.

A) A duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, sem exceções.
B) Os prazos de início de etapas de execução e de conclusão não admitem prorrogação.
C) Toda autoridade competente para celebrar o contrato pode justificar verbalmente sua prorrogação.
D) É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
E) Os contratos podem ser prorrogados, desde que de doze em doze meses.

Questão 29
Considerando o que dispõe a Lei Complementar n.º 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal, “emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização 
monetária” é a definição de:

A) dívida pública consolidada.
B) dívida pública mobiliária.
C) operação de crédito.
D) concessão de garantia.
E) refinanciamento da dívida mobiliária.

Questão 30
De acordo com o disposto na Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, notadamente:

I. perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 
público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.

II. permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
III. adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer 

natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
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IV. praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas II e III estão corretas.
B) Somente as assertivas II e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I e II estão corretas.
D) Somente as assertivas I e III estão corretas.
E) Somente as assertivas I e IV estão corretas.

Questão 31
Em relação ao processo disciplinar e com base na Lei Municipal n.º 19/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Mariópolis, assinale a alternativa incorreta.

A) A aplicação das penas de demissão e de cassação de disponibilidade depende de processo disciplinar prévio.
B) Ao acusado será concedido o prazo de 10 (dez) dias para o oferecimento de suas razões finais de defesa.
C) A comissão processante será designada pelo Prefeito Municipal.
D) O servidor somente poderá ser demitido a pedido, após a conclusão do processo disciplinar que responder, e 

em que tenha sido reconhecida sua inocência.
E) A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, improrrogáveis, para concluir o processo disciplinar.

Questão 32
Segundo a Lei Municipal n.º 19/1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Mariópolis, para efeito de promoção será considerado o tempo efetivo de exercício no nível em que o servidor se 
encontra. Não será computado como tempo de efetivo exercício no nível, quando houver tido:

I. licença com perda de salário.
II. licença à gestante.
III. suspensão disciplinar.
IV. falta injustificada.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e III estão corretas.
B) Somente as assertivas I e II estão corretas.
C) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
D) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 33
Em consonância com a Lei Orgânica do Município de Mariópolis, no que tange ao Poder Executivo, assinale a 
alternativa correta.

A) Dentre outras, uma das competências do Prefeito é celebrar convênio, com aprovação da Câmara Municipal.
B) Os subsídios do Prefeito serão fixados ao término da legislatura e seu valor será inferior ao maior padrão de 

vencimento percebido por funcionário municipal.
C) Em caso de licença ou impedimento, o Prefeito será substituído pelo Vice-Prefeito e, na falta deste, pelo 

Presidente do Tribunal de Contas Municipal.
D) O Prefeito, sem autorização legislativa, não poderá se afastar do Município, por mais de 10 (dez) dias 

consecutivos.
E) O Prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber subsídios, unicamente quando a serviço ou em 

missão de representação do Município.

Questão 34
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mariópolis:

I. o Prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, nas infrações político-administrativas.
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II. o Prefeito será julgado pela Câmara Municipal, nos crimes comuns e de responsabilidade.
III. se impedir o funcionamento regular da Câmara, o Prefeito comete uma infração político-administrativa.
IV. ocorrendo falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral do Prefeito, seu cargo será 

declarado vago, pela Câmara Municipal.

Marque a alternativa correta.
A) Somente as assertivas I e II estão corretas.
B) Somente as assertivas III e IV estão corretas.
C) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas.
D) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 35
Segundo a Lei Municipal n.º 37/2005, que dispõe sobre o Plano de Carreira e de Remuneração dos Servidores 
Públicos Municipais de Mariópolis, assinale a alternativa que contempla o interstício mínimo entre a concessão de 
promoções verticais.

A) 24 (vinte e quatro) meses consecutivos.
B) 18 (dezoito) meses consecutivos.
C) 12 (doze) meses consecutivos.
D) 10 (dez) meses consecutivos.
E) 6 (seis) meses consecutivos.

Questão 36
Com base na Lei Municipal n.º 37/2005, que dispõe sobre o Plano de Carreira e de Remuneração dos Servidores 
Públicos Municipais de Mariópolis, assinale a alternativa incorreta.

A) A descrição das atribuições dos cargos públicos será definida em ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
B) Vencimento é a retribuição financeira paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente à 

remuneração mais as vantagens acessórias atribuídas por Lei.
C) Provimento é o ato de designação de uma pessoa para titularizar um cargo público, atendidos os requisitos 

para a investidura.  
D) O Quadro de Pessoal é composto de cargos públicos para exercício de atividades consideradas essenciais à 

administração.
E) Grupo Ocupacional é o conjunto de cargos públicos e classes disposto hierarquicamente segundo o grau de 

escolaridade, com o mesmo padrão de vencimento.




