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Informações importantes para a realização das provas 
 

01. No cartão de respostas, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica 

(tinta azul ou preta) toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

02. O cartão de respostas não poderá ser assinado fora da área definida e nem poderá ser substituído, portanto, não o rasure 

nem o amasse. Lembre-se de assinar o cartão resposta, pois é de sua inteira responsabilidade a assinatura. 

03. A duração da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 

04. Este Caderno de Provas contém 30 questões objetivas de múltipla escolha, com quatro opções a, b, c, e d a serem 

respondidas com apenas uma alternativa correta. Após ter recebido o caderno de provas, você deve conferi-lo, verificando se 

está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição dentro dos primeiros 15 (quinze) minutos do andamento da 

prova. 

05. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

06. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadora, celulares, aparelho de som, etc.). 

07. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da prova. 

08. Entregue o cartão de respostas, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrido 60 

minutos a partir do início das provas. O não cumprimento dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

09. Ao final da prova, o candidato poderá levar consigo o caderno de questões somente após ter transcorrido 2 horas e 45 

minutos marcados do início da prova. 

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato. 

 
 

Nome do candidato Data: 
14/07/2013 

Assinatura do candidato Nº de inscrição 

 

Boa Prova! 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões que seguem. 
01. Buscando a sociedade ideal que é democrática, aberta e ativa, 
02.  onde sejam valorizados  os  princípios  de  justiça,  liberdade, 
03. igualdade,  responsabilidade  e  solidariedade,  onde  todos 
04. estejam  empenhados  na  busca do bem comum, o homem 
05. deve assumir sua identidade e desenvolver o senso crítico que 
06. lhe   permita   analisar  os  problemas,   detectar   causas   e 
07. consequências, sendo capaz de criar soluções,  tornando-se 
08. assim, sujeito da história. A Câmara Municipal de Estância 
09. Velha,  reestruturando   a   Organização   Social,    política, 
10. administrativa, financeira, educacional, cultural, ambiental e 
11da saúde  do  Município,  e  invocando  à   proteção  de  Deus,  
12. decreta e promulga esta Lei Orgânica. 

Lei Orgânica do Município de Estância Velha 
 

1. O sujeito do verbo “buscar” (linha1): 
(a) é um sujeito indeterminado 
(b) é o todos 
(c) é a Câmara Municipal de Estância Velha 
(d) é o homem 
 
2. Assinale a alternativa que apresenta um verbo que faça parte 
de uma oração principal. 
(a) buscar (linha 1) 
(b) ser (linha 1) 
(c) ser (linha 2) 
(d) dever (linha 5) 
 
3. Qual a função do elemento “sujeito da história” (linha 8) 
(a) objeto direto 
(b) objeto indireto 
(c) predicativo 
(d) complemento nominal 
 
4. Quantos termos abaixo são regidos nominalmente? 

1 - de justiça (linha 2). 
2 - do bem comum (linha 4). 
3 - de criar soluções (linha 7). 
4 - da história (linha 8). 

(a) um 
(b) dois 
(c) três 
(d) quatro 
 
5. Qual a classe gramatical da palavra “que” (linha 1) na oração 
em que ele faz parte? 
(a) pronome relativo 
(b) conjunção integrante 
(c) advérbio 
(d) adjetivo 
 
6. Assinale a alternativa que apresenta inadequação linguística. 
(a) Rafael comprou bastantes ingressos para o teatro. 
(b) Vamos ao restaurante de cujo dono falamos ontem. 
(c) O projeto de mudança é do homem cujo o cargo foi excluído. 
(d) Descubra aonde estamos indo agora. 
 
7. Assinale a alternativa que apresenta uma só palavra grafada 
incorretamente. 
(a) tigela -  docência - jiboia 
(b) tijela -  dossência - giboia 
(c) tigela -  dossência - giboia 
(d) tijela -  docência - jiboia 

 
8. Assinale a alternativa que apresenta a função sintática da 
palavra destacada na frase abaixo  

“O médico da clínica que conhecemos ontem joga tênis.” 
(a) pronome relativo 
(b) conjunção integrante 
(c) sujeito 
(d) objeto direto 
 
9. Assinale a alternativa que apresenta inadequação linguística 
quanto ao emprego do artigo. 
(a) O atleta venceu a competição. 
(b) Informe a notícia a quem quiser saber. 
(c) É impressionante o método do cientista produzir no Brasil. 
(d) Entregue o relatório a Sua Senhoria o Diretor desta casa. 
 
10. Derivação imprópria é: 
(a) o fenômeno experimentado por uma palavra mudar de classe 
sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma 
gramatical. 
(b) a característica de formação de palavra formada não por 
acréscimo, mas por redução. 
(c) também conhecida por derivação deverbal. 
(d) muito semelhante à composição por justaposição. 
 
 

Legislação 
 

11. De acordo com o Art. 89 da Lei Orgânica do Município de 
Estância Velha, o Município promoverá programas de interesse 
social destinados a facilitar o acesso da população à habilitação, 
priorizando: 
I – a regularização fundiária; 
II – a dotação de infraestrutura básica e de equipamentos sociais; 
III – a implantação de empreendimentos habitacionais. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas II 
(c) apenas III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
12. Segundo o Art. 21 da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, a Câmara poderá ser convocada extraordinariamente: 
I – pelo Prefeito; 
II – pelo Governador do Estado; 
III – pela maioria dos Vereadores. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
13. Conforme o Art. 26 da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, é vedado ao Vereador desde a posse: 
I – ser diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com 
privilégio, isenção ou favor, em virtudes de contratos com a 
administração pública municipal; 
II – exercer outro mandato público eletivo; 
III – celebrar contrato com a Administração Pública, salvo quando 
o contrato obedecer as cláusulas uniformes. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas II 
(c) apenas II e III 
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(d) todas as afirmativas acima 
 
14. Art. 29 da Lei Orgânica Municipal de Estância Velha: No caso 
de vaga ou licença do Vereador, o Presidente convocará 
imediatamente o suplente correspondente. 
§ 1º: O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo 
de __________, sob pena de perda do mandato, salvo motivo 
justo aceito pela Câmara.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima: 
(a) 25 dias 
(b) 20 dias 
(c) 15 dias 
 
15. Segundo o Art. 28 da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, são de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal os Projetos 
de Lei que: 
I – disponham sobre matéria financeira; 
II – importem em aumento da despesa prevista; 
III – disciplinem o regime jurídico de seus servidores. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas III 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 
16. Conforme o Art. 44 da Lei Orgânica do Município de Estância 
Velha, os Projetos de Lei aprovados pela Câmara Municipal serão 
enviados ao Prefeito, no prazo de __________, aquiescendo, os 
sancionará. Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna acima: 
(a) 3 dias úteis 
(b) 2 dias úteis 
(c) 4 dias úteis 
(d) 5 dias úteis 
 
17. De acordo com o Art. 49 do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos de Estância Velha, a movimentação do servidor, com o 
respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou 
entidade, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, 
observado sempre o interesse da administração denomina-se: 
(a) Transferência 
(b) Redistribuição 
(c) Remoção 
(d) Reversão 
 
18. Segundo o Art. 63 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
de Estância Velha, o servidor tem direito a repouso semanal, em 
um dia de cada semana, preferencialmente às(aos) __________, 
sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna acima: 
(a) sábados 
(b) domingos 
(c) sextas-feiras 
(d) segundas-feiras 
 
19. Conforme o Art. 78 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
de Estância Velha, constituem indenizações ao servidor: 
I – ajuda de custo; 
II – diárias; 
III – transporte. 
Quais afirmativas acima estão corretas? 
(a) apenas I e II 
(b) apenas I e III 
(c) apenas II e III 

(d) todas as afirmativas acima 
 
20. De acordo com o Art. 88 do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos de Estância Velha, serão concedidos ao servidor ou à sua 
família os seguintes auxílios pecuniários: 
I – auxílio-transporte; 
II – auxílio-família; 
III – auxílio-alimentação. 
Quais afirmativas acima estão corretas: 
(a) apenas I 
(b) apenas I e II 
(c) apenas II e III 
(d) todas as afirmativas acima 
 

Conhecimentos Específicos 
 

21. Conforme a Lei 8.666/93 que regulamenta o artigo 37, XXI da 
Constituição da República Federativa do Brasil, marque a 
alternativa correta: 
(a) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento, salvo nos casos de dispensa 
licitatória previstas na lei. 
(b) É vedado aos agentes públicos cláusulas ou condições que 
comprometam, restringem ou frustrem o caráter competitivo da 
licitação. Entretanto, poderá ser estabelecido margem de 
preferência para produtos manufaturados e para serviços 
nacionais que atendam normas técnicas brasileiras. 
(c) O procedimento licitatório previsto na Lei 8.666/93 caracteriza 
ato administrativo formal e material, seja ele praticado em 
qualquer esfera da Administração Pública. 
(d) Para fins da Lei 8.666/93 considera-se obra toda construção, 
reforma, fabricação, demolição, instalação, recuperação ou 
ampliação, realizada por execução direta ou indireta. 
 
22. De acordo com a Lei 8.666/93, marque a assertiva correta: 
I – A existência de preços registrados, pelo Sistema de Registro de 
Preços, obriga a administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, não podendo lhe ser facultada a utilização de outro 
meio licitatório, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições.  
II – Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar preço 
constante no quadro geral em razão de incompatibilidade desse 
com o preço vigente no mercado. 
III – É deserta a licitação quando houver possibilidade de 
comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos 
em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de 
Defesa Nacional. 
As afirmações acima estão de acordo com a alternativa: 
(a) Todas as alternativas estão erradas; 
(b) Apenas II está correta; 
(c) Apenas III está correta; 
(d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23. De acordo com a Constituição são fundamentos da República 
Federativa do Brasil:  
I – Soberania. 
II – Valores sociais do trabalho. 
III – Pluralismo político. 
IV – Independência nacional. 
De acordo com as assertivas acima:  
(a) Todas estão corretas. 
(b) Todas as assertivas estão erradas. 
(c) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
(d) Apenas a assertiva IV está errada. 
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24. Conforme a Constituição são objetivos da República Federativa 
do Brasil:  
I – garantir o desenvolvimento nacional; 
II – erradicar a pobreza e a marginalização; 
III – preservar e substabelecer de forma igualitária a dignidade da 
pessoa humana; 
IV – o repúdio ao terrorismo e ao racismo. 
Conforme as assertivas acima:  
(a) Todas estão corretas. 
(b) Todas estão erradas. 
(c) Apenas I e II estão corretas. 
(d) Apenas I e II estão erradas. 
 

25. De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil é correto afirmar:  
(a) A Seguridade Social possui caráter democrático e 
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
(b) A Seguridade Social possui caráter democrático e 
desconcentrado da administração, mediante gestão quadripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
(c) A Seguridade Social possui caráter democrático e 
desconcentrado da administração, mediante gestão tripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
(d) A Seguridade Social possui caráter democrático e 
descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 
aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
 

26. Conforme o Código de Processo Civil é correto afirmar: 
(a) Há resolução do mérito quando o processo ficar parado por 
mais de 30 dias por negligência das partes. 
(b) Extingue-se a ação sem resolução do mérito quando a ação for 
considerada intransmissível por disposição legal. 
(c) Extingue-se sem resolução de mérito quando o juiz pronunciar 
a decadência ou a prescrição. 
(d) Extingue-se sem a resolução do mérito quando o autor 
renunciar ao direito sobre que se funda a ação. 
 

27. Com fulcro na lei 8.137/90, constitui crime funcional contra a 
ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I): 
(a) extraviar, alterar ou suprimir partes de livro oficial, processo 
judicial ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão 
da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, 
acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou 
contribuição social; 
(b) exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu 
exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar 
promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo 
ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente.  
(c) patrocinar, direta ou indiretamente, interesse público ou 
privado perante a administração direta ou indireta, valendo-se da 
qualidade de funcionário público; 
(d) deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de 
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de 
sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres 
públicos. 
 

28 – De acordo com a lei 8.429/92 – Lei de Improbidade 
Administrativa é correto afirmar:  
(a) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 
apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o 
seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente. A declaração de bens será semestralmente 
atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do 
mandato, cargo, emprego ou função. 
(b) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço 
público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público 
que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo 
semestral, ou que a prestar falsa. 
(c) Havendo fundados indícios de responsabilidade, a 
coordenadoria representará ao Ministério Público ou à 
procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a 
decretação do arresto  dos bens do agente ou terceiro que tenha 
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 
(d) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada investigação 
destinada a apurar a prática de ato de improbidade 
 

29. De acordo com a Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais:  
(a) Poderá ser considerada a pessoa jurídica como agente do 
crime, sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio 
ambiente, assim deverá ser desconsiderada a pessoa física sob 
pena de incorrer em “bis in idem”. 
(b) As penas de interdição temporária de direitos são a proibição 
de o condenado contratar com o Poder Público e Privado, de 
receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem 
como de participar de licitações, pelo prazo de 10 anos, no caso 
de crimes dolosos, e de 8 anos, no de crimes culposos. 
(c) A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à 
vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de 
importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo 
nem superior a trezentos e sessenta salários mínimos. O valor 
pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que 
for condenado o infrator. 
(d) A perícia de constatação do dano ambiental fixará o montante 
do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança, pena a 
ser fixada, prazo de reconstituição do dano ambiental e cálculo de 
multa. 
 
30. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho é correto 
afirmar:  
(a) Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga 
diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao 
trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de 
serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do 
País, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, 
vestuário, higiene e transporte. 
(b) Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato 
de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte 
proporção 15 (doze) dias corridos, quando houver tido de 28 
(vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas. 
(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 seguinte proporção dezoito dias, para a 
duração do trabalho semanal superior a dezoito horas, até vinte e 
duas horas. 
(d) O Juiz do Trabalho Marítimo poderá autorizar a acumulação de 
3 períodos de férias do marítimo, mediante requerimento 
justificado. 
 







