
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 

CARGO: AGENTE SOCIAL                NÍVEL: MÉDIO 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, de verão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de 

fiscalização. 

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço 

do retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros. Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você 

poderá fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da 

questão que, na sua opinião, contém erro. 

 

03– PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você 

preencher o número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você 

preencher a alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 

5 algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro 

número de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. 

O segundo número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal 

C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais 

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-LO 

CONSIGO 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

___________________________________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Questões de interpretação de texto.  

 

Texto de Lya Luft publicado na revista Veja: 

Não nos deve chocar ouvir um adolescente dizer 

“por que eu devia estudar”, “por que trabalhar 

tanto”, “por que ser honesto”, se a gente acaba 

parecendo bobo no meio dos espertos? O 

argumento é adolescente como o rapaz, mas não 

sem fundamento. É preciso muito esforço, muito 

raciocínio, muita base de casa, muito berço (não o 

esplêndido, mas o amoroso, reto, moralmente bom) 

para nadar, contra a correnteza escura, e tentar 

fundar alguma ilha de claridade, de honradez, de 

trabalho, de interesse real pelos menos 

afortunados. Para buscar uma humanidade como 

sempre imaginei que ela deveria ser – quem sabe 

um dia será – onde a gente sinta que vale a pena 

lutar, sonhar, ter esperança; onde se adotem linhas 

firmes de conduta e ideologias do bem. Pois cada 

vez mais as ideologias deixam de importar; valem os 

interesses, os votos, o poder, a manutenção das 

condições favoráveis ao enriquecimento ilícito, às 

manobras por mais e mais poder, e tudo o que gera 

violência, ignorância, miséria, agressividade, stress e 

o que disse aquele senador: desalento. 

Assim, higienizando minhas manhãs, eu me sinto 

muito melhor. Estaria curada se quisesse me alienar 

de todo, mas isso não posso: sou uma habitante 

deste planeta e deste país, e quero que tudo de 

bom ainda possa florescer por estas bandas, antes 

de se passarem aqueles meus profetizados 100 

anos. 

 

Questões do texto: 

 

1- Ao colocar as indagações dos jovens a autora: 

A) Afirma que essas indagações fazem parte da 

própria idade 

B) Afirma que as indagações são apenas da 

adolescência e não tem fundamentos 

C) Afirma que as indagações tem fundamento    

D) Afirma que isso é próprio da adolescência 

2- Na frase do texto “estaria curada se quisesse me 

alienar de todo” a significado da palavra alienar é: 

A) Malquistar 

B) Indispor 

C) Desviar 

D) Afastar    

 

Questões de gramática da língua portuguesa. 

 

3- Na frase “Nevou em São Joaquim” o verbo está 

exprimindo: 

A) Uma ação 

B) Um estado 

C) Um fenômeno, um fato    

D) Uma situação 

 

4- O tempo verbal pretérito (passado) pode ser 

imperfeito, perfeito ou mais-que-perfeito. Na frase 

“ Depois de sair, João sempre trancava a porta” o 

verbo está no tempo: 

A) Pretérito imperfeito   

B) Presente 

C) Pretérito perfeito 

D) Pretérito mais-que-perfeito 

 

5- Assinale a frase em que o uso da crase não está 

correto: 

A) Eles foram à praia. 

B) O mais importante é aliar a teoria à prática. 

C) O ônibus chegou à estação às 22 horas e 30 

minutos. 

D) Não assisto à filmes de terror. 

 

6- Assinale a palavra cuja grafia está incorreta: 

A) Enxofre 

B) Charope   

C) Vexame 

D) Enchente 

 

7- Sinônimos são palavras de sentido igual ou 

aproximado. Então, assinale a alternativa que não 

apresenta sinônimos: 

A) Alfabeto – abecedário 

B) Abonar – afiançar 
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C) Estaquear – afastar   

D) Abolir – afastar 

 

8- Assinale a frase que tem erro de pontuação: 

A) Os curiosos chegam, observam, perguntam e vão 

embora. 

B) A vitória disse o Comandante, é resultado do 

trabalho de todos. 

C) Tristes e abatidos, os perdedores iam se retirando. 

D) O mar, a terra, o céu, tudo é obra do Criador. 

 

9- Um dos processos para a formação das palavras, 

na língua portuguesa é a derivação. Existem quatro  

maneiras de formação de palavras pela derivação e 

uma delas é a sufixação. Então, assinale a palavra 

que não é formada por sufixação: 

A) Dentista 

B) Boiada 

C) Sapataria 

D) Supersônico   

 

10- Os prefixos e sufixos em palavras portuguesas 

provém do latim e do grego. Assinale a alternativa 

cujo significado não está correto: 

A) Ab – indica junção   

B) Ante – indica antes, antecedência 

C) Justa – indica proximidade, posição ao lado 

D) Extra – indica fora de 

 

INFORMÁTICA 

 

11- Um modem, quando recebe um sinal analógico e 

o transforma em sinal  digital, executa um processo 

de: 

A) Digitalização 

B) Demodulação 

C) Comutação 

D) Modulação 

 
12- Estabelece a ligação entre as tabelas de um 
banco de dados relacional: 
A) A chave estrangeira 
B) A chave secundária 
C) A chave primária 
D) O índice 

13- O endereço do servidor através do qual o 

Outlook recebe as mensagens é o do servidor de: 

A) POP3 

B) SMPT 

C) HTTP 

D) FTP 

 

14- O comando history do Linux permite exibir uma 

lista de: 

A) Comandos executados 

B) Diretórios visitados 

C) Sites visitados na Web 

D) Usuários conectados na rede 

 

15- O conjunto de teclas padrão do Windows XP 

utilizado para copiar e colar um item selecionado 

em um aplicativo é: 

A) Ctrl + C / Shift + C 

B) Ctrl + C /Ctrl + V 

C) Shift + T / Ctrl + C 

D) Ctrl + T / Ctrl + C 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

16- A área territorial do Município de Videira é de: 

A) 358,4 km² 

B) 3.378,4 km² 

C) 378,4 km² 

D) 478,4 km² 

 

17- Em dezembro de 2002 o Município de Videira foi 

oficializado como a “Capital Catarinense de Uva e 

Berço da Perdigão”. Este título foi outorgado: 

A) Pelo Governo do Estado de Santa Catarina 

B) Pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina    

C) Pela Câmara Municipal de Vereadores de Videira 

D) Por Decreto do Prefeito Municipal 

 

18- Assinale a alternativa com o Município que não 

faz divisa com Videira: 

A) Caçador 

B) Fraiburgo 

C) Matos Costa   
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D) Rio das Antas 

 

19- O Estado de Santa Catarina é representado, no 

Congresso Nacional por: 

A) 3 senadores e 20 deputados federais 

B) 3 senadores e 16 deputados federais    

C) 2 senadores e 24 deputados federais 

D) 2 senadores e 12 deputados federais 

 

20- Está previsto para o mês de julho próximo o 

julgamento dos envolvidos com o caso que foi 

denominado MENSALÃO. O Julgamento será feito 

pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje é presidido 

pelo Ministro: 

A) Joaquim Barbosa 

B) Cezar Peluso 

C) Carlos Ayres Brito   

D) Antônio Fernando de Souza 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  

21- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Videira, em vigor, são as seguintes as cores do 

Município: 

A) Verde e branco 

B) Vermelho e branco 

C) Azul celeste e branco   

D) Azul, vermelho e branco 

 

22- De acordo com a Lei Orgânica, conforme 

Emenda nº 24 de 11 de setembro de 2011, a Câmara 

de Vereadores do Município de Videira é composta 

por: 

A) 13 vereadores 

B) 10 vereadores 

C) 11 vereadores  

D) 9 vereadores 

 

23- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Videira, em vigor, não são leis complementares as 

concernentes às seguintes matérias: 

A) Código Tributário do Município 

B) Estatuto dos Servidores Municipais 

C) Plano Diretor do Município 

D) Lei das Diretrizes Orçamentárias   

 

24- São competências privativas do PREFEITO 

MUNICIPAL, de acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Videira, em vigor, a iniciativa dos 

projetos de Lei que disponham sobre: 

A) Fixação ou aumento da remuneração dos 

servidores municipais   

B) Fixação do salário dos Secretários Municipais 

C) Fixação dos salários dos Vereadores 

D)  Fixação do salário do Vice Prefeito 

 

25- Não é de competência exclusiva da Câmara de 

Vereadores, segundo o Artigo 37 da Lei Orgânica do 

Município, em vigor,  a iniciativa de projetos de Lei 

que disponham sobre: 

A) Criação, extinção ou transformação de cargos, 

funções ou empregos de seus serviços 

B) Diretrizes para a elaboração do Orçamento do 

Município   

C) Fixação ou aumento da remuneração de seus 

servidores 

D) Organização e funcionamento de seus serviços 

 

Com base na Lei Orgânica do Município de Videira, 

responda as questões 26 até 28: 

 

26- A Lei Orgânica do Município de Videira, em seu 

Art. 4º diz que ao Município de Videira compete: 

I - instituir, executar e apoiar programas 

educacionais e culturais que propiciem o pleno 

desenvolvimento da criança e do adolescente; 

II - cassar a licença que houver concedido ao 

estabelecimento cuja atividade venha a se tornar 

prejudicial à saúde, à higiene, à segurança, ao 

sossego e aos bons costumes; 

III - prestar, com a cooperação técnica e financeira 

da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população, inclusive assistência nas 

emergências médico-hospitalares de pronto-socorro 

com recursos próprios ou mediante convênio com 

entidade especializada; 

IV - fiscalizar, nos locais de venda, peso, medidas e 

condições sanitárias dos gêneros alimentícios 
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observada a Legislação Federal pertinente. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I – III e IV apenas 

B) As alternativas II – III e IV apenas 

C) As alternativas I  e III apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

27- Em que ideais foi inspirado o sistema de ensino 

do município conforme a LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE VIDEIRA. 

 Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Igualdade 

B) Liberdade 

C) Solidariedade Humana 

D) Filantrópicas 

 

28- A autoridade que tiver ciência de irregularidade 

no serviço público é obrigada a:  

A) Promover a sua apuração imediata, mediante 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, 

assegurada ao acusado ampla defesa. 

B) Promover a demissão por justa causa, sem 

assegurar ao acusado ampla defesa. 

C) Fazer vistas grossas as irregularidades para não 

atrapalhar o andamento dos trabalhos. 

D) Promover a sua apuração imediata fazendo um 

boletim de ocorrência junto a delegacia de Polícia. 

 

29- Com base no ESTATUTO DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE VIDEIRA analise as alternativas e 
assinale a incorreta: 
A) Art. 25 - A jornada de trabalho do servidor 
ocupante de cargo de provimento efetivo é de 
44(quarenta e quatro) horas semanais, respeitado o 
limite diário de 8 (oito) horas, salvo as exceções 
expressas neste estatuto ou quando a lei estabelecer 
duração menor ou diferenciada. 
B) Art. 27 - Ao entrar em exercício, o servidor 
nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de 24(vinte e 
quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados alguns fatores. 
C) Art. 30 O servidor efetivo poderá ser aproveitado 
em outras funções, quando não mais existirem 
condições para a prática das funções atinentes ao seu  

cargo, em virtude de cessação ou paralisação das 
atividades relativas ao cargo. 
D) Art. 65 Os servidores que trabalhem com 
habitualidade em locais insalubres ou perigosos farão 
jus a um adicional. 
 

30- Com base na LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - Art. 16. As instâncias deliberativas do 

sistema descentralizado e participativo de 

assistência social, de caráter permanente e 

composição paritária entre governo e sociedade 

civil, são: 

 I - o Conselho Nacional de Assistência Social; 

II - os Conselhos Estaduais de Assistência Social; 

III - o Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal; 

IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I e III apenas 

B) As alternativas II e IV apenas 

C) As alternativas I – III e IV apenas 

D) Todas as alternativas 

 

31- De acordo com o artigo primeiro da LOAS: 

A) As ações na área são organizadas em sistema 

descentralizado e participativo, constituído pelas 

entidades e organizações de assistência social, 

articulando meios, esforços e recursos, e por um 

conjunto de instâncias deliberativas, compostas pelos 

diversos setores envolvidos na área. 

B) A assistência social, direito do cidadão e dever do 

Estado é Política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas. 

C) As ações das três esferas de governo na área da 

assistência social realizam-se de forma articulada, 

cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera 

federal e a coordenação e execução dos programas, 

em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. 

D) Se propõe um conjunto integrado de ações e 

iniciativas do governo e da sociedade civil para 

garantir proteção social para quem dela necessitar. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA 
CARGO: AGENTE SOCIAL 

32- Em consonância com o disposto na LOAS, 
capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional de 
Assistência Social rege-se por alguns princípios 
democráticos, EXCETO: 
 A) Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 
B) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia 
e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, 
bem como à convivência familiar e comunitária, 
vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade. 
C) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar 
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas 
demais políticas públicas. 
D) Primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da política de assistência social em cada 
esfera de governo. 
 
33- De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, analise as afirmativas e assinale a 
incorreta: 
A) Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à 
liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas leis. 
B) Art. 17. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física,  psíquica e moral 
da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços 
e objetos pessoais.  
C) Art. 29. Não se deferirá colocação em família 
substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, 
incompatibilidade com a natureza da medida ou não 
ofereça ambiente familiar adequado. 
D) Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo, 
um Conselho Tutelar composto de cinco membros, 
eleitos pelos cidadãos locais para mandato de três 
anos, permitida uma reeleição. 
 
34- Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. 
Analise as afirmativas e assinale V para verdadeira e 
F para falsa: 
(    ) Entende-se por educação especial, para os 
efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, 
oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades  

especiais. 
(   ) Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. 
(     ) O atendimento educacional será feito em 
classes, escolas ou serviços especializados, sempre 
que, em função das condições específicas dos 
alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular. 
(   ) A oferta de educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem início na faixa etária 
de  seis anos, no 1º ano do Ensino Fundamental. 
A) F – V – V – V  
B) F – F – V - V 
C) V – V – V - F 
D) V – V – V - V 
 

35- De acordo com o Art. 5º da Constituição da 
República da Federativa do Brasil, todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - Ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política, salvo se as invocar para eximir-se de 
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei. 
II - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 
III - São admissíveis, no processo, as provas obtidas 
por meios ilícitos. 
Estão corretas as alternativas: 
A) I e II apenas 
B) I e III apenas 
C) II e III apenas 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 
36-  Constituição da República Federativa do Brasil - 
DOS DIREITOS SOCIAIS:  
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
I - relação de emprego protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei  
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complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário;  
III - fundo de garantia do tempo de serviço;  
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 
unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim;  
V - piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho; 
Estão corretas: 
A) As alternativas I – II – IV e V apenas 
B) As alternativas II – III e IV apenas 
C) As alternativas III e V apenas 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 
37- Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á 
pelos seguintes princípios, EXCETO: 
A) A família, a sociedade e o estado têm o dever de 
assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 
garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à 
vida. 
B) Priorização do atendimento ao idoso através de 
suas próprias famílias, em detrimento do 
atendimento asilar, à exceção dos idosos que não 
possuam condições que garantam sua própria 
sobrevivência. 
C) O processo de envelhecimento diz respeito à 
sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos. 
D) O idoso deve ser o principal agente e o 
destinatário das transformações a serem efetivadas 
através desta política. 
 
38- CAPÍTULO IV.  DOS DIREITOS POLÍTICOS  
 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante:  
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular 
Estão corretas: 
A) As alternativas I e III 
B) As alternativas II e III 

C) As alternativas I e II 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 
39- CAPÍTULO V - DOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e 
extinção de partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da 
pessoa humana e observados os seguintes 
preceitos:  
I - caráter nacional; 
II - proibição de recebimento de recursos financeiros 
de entidade ou governo estrangeiros ou de 
subordinação a estes; 
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral; 
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a 
lei. 
Assinale a alternativa incorreta: 
A) § 1º - É assegurada aos partidos políticos 
autonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento, devendo seus 
estatutos estabelecer normas de fidelidade e 
disciplina partidárias. 
B) § 2º - Os partidos políticos, após adquirirem 
personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior 
Eleitoral. 
C) § 3º - Os partidos políticos têm direito a recursos 
do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, na forma da lei. 
D) § 4º - É permitida a utilização pelos partidos 
políticos de organização paramilitar. 
 
40- Confira alguns pontos vetados do Novo Código 
Florestal,  o que está previsto para substituí-los na 
medida provisória publicada pelo governo e assinale 
a alternativa incorreta: 
A) Veto ao Inciso XI do Artigo 3º - O veto retirou do 
texto o chamado pousio: prática de interrupção 
temporária de atividades agrícolas, pecuárias ou 
silviculturais, para permitir a recuperação do solo. 
Com a MP publicada, foi estabelecido um período de 
cinco anos, no máximo, para o pousio do solo em 
uma área produtiva de até 25% do tamanho da 
propriedade ou posse. 
 B) Veto ao Parágrafo 3º do Artigo 4º - Não 
considerava Área de Proteção Permanente (APP) a 
várzea (terreno às margens de rios, inundadas em 
época de cheia) fora dos limites estabelecidos, 
exceto quanto houvesse ato do Poder Público. A MP 
publicada pelo governo disciplina a ocupação de  



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA 
CARGO: AGENTE SOCIAL 

apicuns e salgados para salinas e criação de camarão, 
considerando-os como APP. Antes não havia regra 
para utilização dessas áreas. 
C) Veto ao Artigo 77 - Previa que na instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente seria 
exigido do empreendedor, público ou privado, a 
proposta de diretrizes de ocupação do imóvel. Com a 
MP é obrigatório incluir as propostas e diretrizes. 
D) Veto ao Artigo 76 - estabelecia prazo de três anos 
para que o Poder Executivo enviasse ao Congresso 
projeto de lei com a finalidade de estabelecer as 
especificidades da conservação, da proteção, da 
regeneração e da utilização dos biomas da Amazônia, 
do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal e do Pampa. 
Com a medida provisória, não é necessário criar 
regras para cada bioma. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




