
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

ADVOGADO 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

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

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

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

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

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 
 
01- Pronomes são palavras que substituem os 
substantivos ou os determinam, indicando a pessoa 
do discurso. Na frase “O lugar onde paramos na 
estrada”, temos um pronome: 
A)  Possessivo        
B)  Demonstrativo 
C)  Relativo  
D)  Indefinido 
 
02- O substantivo coletivo CHOLDRA exprime um 
conjunto de:  
A)  Asneiras  
B)  Coisas semelhantes 
C)  Malfeitores         
D)  Criados                 
 
03- Na frase “João queria ter apenas a metade da 
fortuna de Pedro”, o verbo está no tempo:  
A)  Presente  
B)  Pretérito imperfeito  
C)  Pretérito perfeito               
D)  Pretérito mais que perfeito 
 
04- Na frase “Deus nos proteja”, o verbo está no 
modo: 
A)  Indicativo 
B)  Subjuntivo 
C)  Imperativo 
D)  Gerúndio         
 
05- A crase resulta da contração da preposição a 
com o artigo feminino a ou as. Nas frases a seguir 
apresentadas identifique qual não leva a crase: 
A)  Escreveu um bilhetinho a lápis. 
B)  Procede-se a apuração dos votos.                
C)  Ninguém é tão sensível a dor. 
D)  O trem chegou a estação no horário previsto. 
 
06- Identifique o plural dos substantivos compostos 
que está escrito de forma incorreta: 
A) Tenentes–coronéis  
B) Curta–metragens  
C)  Guardas–civis 
D) Alto–falantes  
 

7-  Oswald de Andrade foi um dos mais vivos 
ensaístas e panfletários de nossa literatura. Pode-se 
dizer que a sua importância histórica de renovador e 
agitador foi decisiva para a formação de nossa  

literatura contemporânea. É de sua autoria o livro: 
A) Memórias de Braz Cubas 
B) Memórias Sentimentais de João Miramar 
C) Contos de Aprendiz 
D) As meninas 
 
8- Assinale a opção que indica o autor da obra “O 
Vampiro de Curitiba”: 
A) Raquel de Queiroz 
B) Dinah Silveira de Queiroz 
C) Dalton Trevisan 
D) Antônio Callado 
  
9- Assinale a palavra que está escrita de forma 
correta: 
A) Freiada 
B) Gratuíto 
C) Hilariedade 
D) Intitular 
 
10- O emprego da letra K na ortografia da língua 
portuguesa não é correto: 
A) Em abreviaturas 
B) Símbolos de termos científicos de uso 
internacional 
C) Em nomes próprios de origem aportuguesados 
D) Na transcrição de palavras estrangeiras não 
aportuguesadas 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- A Câmara Municipal de Rio do Sul tem: 
A) 15 vereadores 
B) 11 vereadores 
C) 10 vereadores 
D) 9 vereadores 
 
12- A área territorial de Rio do Sul é de: 
A) 2.627 km² 
B) 262,7 km² 
C) 267,7 km² 
D) 2.267 km² 
 
13- Segundo os registros históricos a colonização da 
área, mais tarde transformada no Município de Rio 
do Sul, aconteceu com a chegada do Senhor: 
A) Emílio Odebrecht  
B) Hermann Blumenau 
C) Francisco Grankenberger 
D) Johan Schroeder 
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14- Antes da colonização a região onde hoje está 
localizado o município de Rio do Sul, era habitada 
por indígenas da tribo: 
A) Guarani 
B) Tapajós 
C) Xokleng 
D) Tupinambá 
 
15- O primeiro Presidente da República do Brasil foi: 
A) Floriano Peixoto 
B) Deodoro da Fonseca 
C) Prudente de Moraes 
D) Affonso Pena 
 
16- A sigla COFINS significa: 
A) Contribuição para o Financiamento da Saúde e 
Seguridade Social 
B) Contribuição Financeira para a Seguridade Social 
C) Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social 
D) Contribuição Financeira para a Saúde e Assistência 
Social 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do município de 
Rio do Sul, não compete à Câmara Municipal de 
Vereadores, entre outros: 
A) Emendar a Lei Orgânica 
B) Autorizar referendo e convocar plebiscito 
C) Fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e 
secretários 
D) Elaborar o Plano de Cargos e Salários dos 
funcionários da Prefeitura 
 
18- Assinale a alternativa que apresenta um dos 
princípios a que está sujeita a Administração 
Pública: 
A) Justiça 
B) Eficiência 
C) Honestidade 
D) Qualidade 
 
19- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul são livres de nomeação e exoneração e se 
destinam apenas as atribuições, os cargos de: 
A) Secretarias e Diretorias 
B) Direção e Assessoramento 
C) Direção e Chefias 
D) Direção, Chefias e Assessoramento 
 
20- O atual Vice-Governador de Santa Catarina, 
Eduardo Moreira foi Prefeito do Município de: 

A) Florianópolis 
B) Criciúma 
C) Joinville 
D) Itajaí  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21– Com base no Direito Constitucional, assinale a 

alternativa correta: 

I. A Constituição Federal de 1988 pode ser 

classificada como: escrita, promulgada, dogmática, 

formal, analítica, dirigente e nominativa. 

II. A Constituição Federal de 1988 pode ser 

classificada como: escrita, promulgada, dogmática, 

rígida, formal, analítica e normativa. 

III. A Constituição Federal de 1988 pode ser 

classificada como: escrita, promulgada, dogmática, 

rígida, formal, analítica e nominativa. 

IV. A Constituição Federal de 1988 pode ser 

classificada como: escrita, promulgada, histórica, 

rígida, formal, analítica e normativa. 

A) Nenhuma das alternativas está correta 

B) Apenas as alternativas I e III estão corretas 

C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

 

22- Quanto as limitações no poder de emenda no 

direito constitucional brasileiro: 

I. A Constituição poderá ser emendada mediante 

proposta de um terço, no mínimo, dos membros da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 

II. A Constituição não poderá ser emendada na 

vigência de intervenção federal, de estado de defesa 

ou de estado de sítio. 

III. A proposta será discutida e votada em cada Casa 

do Congresso Nacional, em dois turnos, 

considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 

três quintos dos votos dos respectivos membros. 

IV. Não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir a forma federativa de 

Estado. 

A) Todas as alternativas estão corretas 

B) Apenas as alternativas I e II estão corretas 
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C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

 
23- Da organização do Estado, segundo a 

Constituição Federal: 

I. Os Estados podem incorporar-se entre si, 

subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios 

Federais, mediante aprovação da população 

diretamente interessada, através de plebiscito, e do 

Congresso Nacional, por lei complementar. 

II. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou 

preferências entre si. 

III. A criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 

estadual, dentro do período determinado por Lei 

Complementar Federal, e dependerão de consulta 

prévia, mediante plebiscito, às populações dos 

Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos 

de Viabilidade Municipal, apresentados e 

publicados na forma da lei. 

IV. A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a União, 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

todos autônomos, nos termos da Constituição 

Federal. 

A) Nenhuma das alternativas está correta 

B) Apenas as alternativas I e III estão corretas 

C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

  

24- Compete privativamente à União legislar sobre: 

I. Desapropriação, comércio exterior e 

interestadual, regime dos portos, navegação 

lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 

II. Desapropriação, comércio exterior e 

interestadual, produção e consumo, navegação 

lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 

III. Águas, orçamento, energia, informática, 

telecomunicações, radiodifusão, sistema monetário 

e de medidas, títulos e garantias dos metais, 

trânsito e transporte. 

IV. Águas, energia, informática, telecomunicações,  

radiodifusão, sistema monetário e de medidas, 

títulos e garantias dos metais, trânsito e transporte. 

Todas as alternativas estão corretas. 

Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

 

25- Analise as alternativas abaixo e marque com V 

as preposições verdadeiras e com F as falsas. Em 

seguida marque a alternativa que contenha a 

sequência correta em relação às Leis, com base na 

Constituição Federal: 

(  ) A iniciativa das leis complementares e ordinárias 

cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara 

dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo 

Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 

Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 

forma e nos casos previstos na Constituição Federal. 

( ) São de iniciativa privativa do Presidente da 

República as leis que disponham sobre criação de 

cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica ou aumento de 

sua remuneração. 

( )  São de iniciativa privativa do Presidente da 

República as leis que  disponham sobre organização 

administrativa, legislativa e judiciária, matéria 

tributária e orçamentária, serviços públicos e 

pessoal da administração dos Territórios; 

( ) A iniciativa popular pode ser exercida pela 

apresentação à Câmara dos Deputados de projeto 

de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 

eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 

cinco Estados, com não menos de três décimos por 

cento dos eleitores de cada um deles. 

A) F, F, F, V 

B) V, F, F, V 

C) V, V, F, V 

D) V, F, V, V 

 

26- Com base na Constituição Federal, assinale a 

alternativa correta sobre a fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária: 

I. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
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operacional e patrimonial da União e das entidades 

da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 

das subvenções e renúncia de receitas, será exercida 

pelo Congresso Nacional, mediante controle 

externo, e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. 

II. O controle externo, a cargo do Congresso 

Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas da União, ao qual compete apreciar as 

contas prestadas anualmente pelo Presidente da 

República, mediante parecer prévio que deverá ser 

elaborado em sessenta dias a contar de seu 

recebimento. 

III. O Tribunal de Contas da União encaminhará ao 

Congresso Nacional, semestral e anualmente, 

relatório de suas atividades. 

IV. As decisões do Tribunal de que resulte 

imputação de débito ou multa terão eficácia de 

título executivo. 

Nenhuma das alternativas está correta 

Apenas as alternativas I e III estão corretas 

Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas 

Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

 

27- Embasado na Constituição Federal, assinale a 

resposta correta. É competência privativa do 

Presidente da República: 

I. Nomear e exonerar os Ministros de Estado, 

exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 

direção superior da administração federal. 

II. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 

execução. 

III. Dispor, mediante despacho, sobre a organização 

e funcionamento da administração federal, quando 

não implicar aumento de despesa nem criação ou 

extinção de órgãos públicos. 

IV. Prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, 

dentro de noventa dias após a abertura da sessão 

legislativa, as contas referentes ao exercício 

anterior. 

Apenas as alternativas I e II estão corretas 

Apenas as alternativas I e III estão corretas 

Apenas as alternativas II e IV estão corretas 

Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

 

28- Analise as alternativas abaixo, no contexto do 

Direito Administrativo, e assinale a alternativa 

correta: 

I. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

II. As funções de confiança, exercidas por qualquer 

servidor, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos casos, 

condições e percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia 

e assessoramento. 

III. A investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 

para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração. O prazo de validade do 

concurso público será de até dois anos, prorrogável 

uma vez, por igual período. 

 IV. A publicidade dos atos, programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá 

ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, dela não podendo constar nomes, símbolos 

ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos. 

A) Todas as assertivas estão corretas 

B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 

C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 

D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 

 

29- Sobre os servidores públicos, com base na 

Constituição Federal, assinale a resposta correta: 

I. A fixação dos padrões de vencimento e dos 

demais componentes do sistema remuneratório 

observará a natureza, o grau de responsabilidade e 

a complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira. 
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II. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 

escolas de governo para a formação e o 

aperfeiçoamento dos servidores públicos, 

constituindo-se a participação nos cursos um dos 

requisitos para a promoção na carreira, facultada, 

para isso, a celebração de convênios ou contratos 

entre os entes federados. 

III. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por 

ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 

remuneração do respectivo servidor, no cargo 

efetivo em que se deu a aposentadoria ou que 

serviu de referência para a concessão da pensão. 

IV. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

publicarão semestralmente os valores do subsídio e 

da remuneração dos cargos e empregos públicos. 

A) Nenhuma das alternativas está correta 

B) Apenas as alternativas I e III estão corretas 

C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

 

30- Sobre a assistência social, com base na 

Constituição Federal, assinale a resposta correta: 

I.  A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos a proteção à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência e 

à velhice. 

II. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos o amparo às 

crianças e adolescentes carentes. 

III. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos a habilitação 

e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 

e a promoção de sua integração à vida comunitária. 

IV. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos a garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso sem que 

comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

A) Todas as assertivas estão corretas 

B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas 

C) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas 

D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas 

 

31- Analise as assertivas abaixo e marque com V as 

preposições verdadeiras e com F as falsas. Em 

seguida marque a alternativa que contenha a 

sequência correta em relação ao Direito Tributário 

Brasileiro: 

(  ) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, 

em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 

não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 

e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

( ) A natureza jurídica específica do tributo é 

determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a 

denominação e demais características formais 

adotadas pela lei.  

( )  A natureza jurídica específica do tributo é 

determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a 

destinação legal do produto da sua arrecadação. 

(  ) Os tributos são impostos, taxas e contribuições 

de melhoria. 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, F 

C) V, V, F, V 

D) V, F, V, V 

 

32- Assinale a resposta correta, com base no Código 

Tributário Nacional: 

I. O imposto, de competência dos Municípios, sobre 

a propriedade predial e territorial urbana tem como 

fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a 

posse de bem imóvel por natureza ou por acessão 

física, como definido na lei civil, localizado na zona 

urbana do Município. 

II. O imposto, de competência da União, sobre a 

propriedade territorial rural tem como fato gerador 

a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel 

por natureza, como definido na lei civil, localização 

fora da zona urbana do Município. 

III. O imposto, de competência dos Estados, sobre a 
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transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 

relativos tem como fato gerador a transmissão, a 

qualquer título, da propriedade ou do domínio útil 

de bens imóveis por natureza ou por acessão física, 

como definidos na lei civil. 

IV. O imposto, de competência da União, sobre 

produtos industrializados tem como fato gerador a 

distribuição, assim entendida a colocação do 

produto no estabelecimento consumidor ou em 

local de venda ao público. 

A) Todas as alternativas estão corretas 

B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

C) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas 

 

33- Com base na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, assinale a alternativa correta: 

I. Têm domicílio necessário o capaz, o servidor 

público, o militar, o marítimo e o preso. 

II. São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de 

dezesseis anos. 

III. Pertença é o bem que existe sobre si, abstrata ou 

concretamente; acessório, aquele cuja existência 

supõe a do principal. 

IV. As pessoas jurídicas de direito público interno 

são civilmente responsáveis por atos dos seus 

agentes que nessa qualidade causem danos a 

terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 

causadores do dano, se houver, por parte destes, 

culpa ou dolo. 

A) Nenhuma das alternativas está correta 

B) Apenas as alternativas I e III estão corretas 

C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

 

34- Em relação ao processo civil é correto dizer: 

I. Transitada em julgado a sentença, na causa em 

que interveio o assistente, este não poderá, em 

processo posterior, discutir a justiça da decisão, 

salvo se alegar e provar que desconhecia a 

existência de alegações ou de provas, de que o 

assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. 

II. A oposição, oferecida antes da audiência, será  

apensada aos autos principais e correrá 

simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas 

pela mesma sentença. Oferecida depois de iniciada 

a audiência, seguirá a oposição o procedimento 

ordinário, sendo julgada sem prejuízo da causa 

principal. Poderá o juiz, todavia, sobrestar no 

andamento do processo, por prazo nunca superior a 

90 (noventa) dias, a fim de julgá-la conjuntamente 

com a oposição. 

III. Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público 

 terá vista dos autos antes das partes, sendo 

intimado de todos os atos do processo. Poderá 

juntar documentos e certidões, produzir prova em 

audiência e requerer medidas ou diligências 

necessárias ao descobrimento da verdade. 

IV. Incumbe ao escrivão comparecer às audiências, 

ou, não podendo fazê-lo, designar para substituí-lo 

escrevente juramentado, de preferência datilógrafo 

ou taquígrafo. 

A) Nenhuma das alternativas está correta 

B) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas 

C) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

 

35- Assinale a alternativa correta em relação aos 

crimes ambientais, previstos na Lei 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998: 

I. As penas restritivas de direitos são autônomas e 

substituem as privativas de liberdade quando 

tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena 

privativa de liberdade inferior a quatro anos. 

II. É circunstância que atenua a pena o baixo grau de 

instrução ou escolaridade do agente. 

III. É circunstância que agrava a pena, quando não 

constitui ou qualifica o crime ter o agente cometido 

a infração à noite. 

IV. Nas infrações penais previstas na Lei 9.605/98, a 

ação penal é pública condicionada. 

A) Nenhuma das alternativas está correta 

B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

C) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas 

 

36- Com fundamento na Consolidação das Leis do 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL 
CARGO: ADVOGADO 

Trabalho, assinale a alternativa correta: 

I. Compreendem-se na remuneração do empregado, 

para todos os efeitos legais, além do salário devido 

e pago diretamente pelo empregador, como 

contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. 

II. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual 

valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma 

localidade, corresponderá igual salário, sem 

distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Trabalho 

de igual valor será o que for feito com igual 

produtividade e com a mesma perfeição técnica, 

entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço 

não for superior a 3 (três) anos. 

III. Será assegurado a todo empregado um descanso 

semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o 

qual, salvo motivo de conveniência pública ou 

necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir 

com o domingo, no todo ou em parte. Nos serviços 

que exijam trabalho aos domingos, com exceção 

quanto aos elencos teatrais, será estabelecida 

escala de revezamento, mensalmente organizada e 

constando de quadro sujeito à fiscalização. 

IV. Ressalvadas as disposições legais destinadas a 

corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher 

ao mercado de trabalho e certas especificidades 

estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado 

publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no 

qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou 

situação familiar, salvo quando a natureza da 

atividade a ser exercida, pública e notoriamente, 

assim o exigir. 

A) Nenhuma das alternativas está correta 

B) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas 

C) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

 

37- Com fundamento na Consolidação das Leis do 

Trabalho, assinale a alternativa correta: 

I. Das decisões são admissíveis os seguintes 

recursos: embargos, recurso ordinário, recurso de 

revista e agravo. 

II. No Tribunal Superior do Trabalho cabem 

embargos, no prazo de 8 (oito) dias, de decisão não 

unânime de julgamento que conciliar, julgar ou  

homologar conciliação em dissídios coletivos que 

excedam a competência territorial dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e estender ou rever as 

sentenças normativas do Tribunal Superior do 

Trabalho, nos casos previstos em lei. 

III. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que 

afete empresa de serviço público, ou, em qualquer 

caso, das proferidas em revisão, poderão recorrer, 

além dos interessados, o Presidente do Tribunal e a 

Procuradoria da Justiça do Trabalho. 

IV. Tratando-se de condenação de valor 

indeterminado, o depósito corresponderá ao que 

for arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou 

Juízo de Direito, até o limite de 20 (vinte) vezes o 

salário-mínimo da região. 

A) Nenhuma das alternativas está correta 

B) Apenas as alternativas I e III estão corretas 

C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

 

38- Em relação ao Direito Penal, analise as 

assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Para os efeitos penais, consideram-se como 

extensão do território nacional as embarcações e 

aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a 

serviço do governo brasileiro onde quer que se 

encontrem, bem como as aeronaves e as 

embarcações brasileiras, mercantes ou de 

propriedade privada, que se achem, 

respectivamente, no espaço aéreo correspondente 

ou em alto-mar. 

II. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei 

brasileira produz na espécie as mesmas 

consequências, pode ser homologada no Brasil para 

obrigar o condenado à reparação do dano, a 

restituições e a outros efeitos civis. 

III. A omissão é penalmente relevante quando o 

omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 

O dever de agir incumbe a quem, com seu 

comportamento anterior, criou o risco da ocorrência 

do resultado. 

IV. Nos crimes cometidos sem violência ou grave 

ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a 

coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, 
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por ato voluntário do agente, a pena será reduzida 

de um a dois terços. 

A) Todas as alternativas estão corretas 

B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

C) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas 

 

39- Com base na Lei Orgânica do Município de Rio 

do Sul, assinale a alternativa correta: 

I. O Município, por suas leis e pelos atos de seus 

agentes, assegura em seu território e nos limites de 

sua competência, a prevalência dos direitos 

fundamentais previstos na Constituição Federal ou 

decorrente dos princípios e do regime por ela 

adotados. 

II. A Câmara Municipal, ao tomar conhecimento de 

qualquer ato do Prefeito que possa configurar crime 

comum ou de responsabilidade, nomeará comissão 

especial para oferecer, no prazo de sessenta dias, 

sobre os fatos, relatório ao Plenário, que decidirá 

sobre a conveniência ou não encaminhá-lo ao 

procurador-geral de Justiça do Estado, para as 

providências cabíveis. 

III. A Câmara de Vereadores se reunirá, em Sessão 

legislativa ordinária, no período de 01 de fevereiro a 

quinze de dezembro, transferindo-se para o 

primeiro dia útil subsequente as reuniões marcadas 

para essas datas quando recaírem em sábados, 

domingos e feriado. 

IV. Perde o mandato o Prefeito, por extinção 

declarada pela Mesa da Câmara, quando não 

comparecer para a posse no prazo previsto na Lei 

Orgânica. 

A) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas 

B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

C) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas 

 

40- Assinale a alternativa correta. Dispõe o Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul: 

I. Cargo Público é o conjunto de atribuições e 

responsabilidades cometidas a um servidor, criado 

por lei, em número certo, com denominação própria 

e pago pelos cofres públicos para provimento em 

caráter efetivo ou em comissão. 

II. Para coordenar todas as etapas do concurso 

público, inclusive realizar o julgamento de quaisquer 

recursos, a autoridade competente designará 

Comissão Especial composta de Presidente: 

representado pela autoridade competente, ou por 

quem este designar; 01 (um) servidor representante 

do Sindicato dos Servidores Públicos do Município 

de Rio do Sul; e 03 (três) servidores efetivos 

estáveis. 

III. São formas de provimento de cargo público: a 

nomeação, o aproveitamento, a reintegração, a 

recondução, a reversão, a readaptação e a 

efetivação. 

IV. A finalidade do estágio probatório é tecer uma 

análise do servidor investido em cargo público 

efetivo, no que tange ao: domínio sobre as 

atribuições do cargo, pontualidade, assiduidade, 

iniciativa, flexibilidade, produtividade e qualidade 

no trabalho, disciplina, ética pública, cuidados com 

materiais, equipamentos e ambiente, 

relacionamento interpessoal, capacidade física e 

mental para o exercício do cargo, de forma a 

considerá-lo apto ou inapto, capaz ou incapaz para a 

permanência no respectivo cargo. 

A) Nenhuma das alternativas está correta 

B) Apenas as alternativas I e III estão corretas 

C) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas 

D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas 

 


